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Sammanfattning

Utmärkande för företagen idag är att de måste ha ett nära samarbete och en bra relation med sina

leverantörer. Det här är viktigt för att företagen ska ha en bra chans att överleva och konkurrera på

den marknad de verkar på. Denna kandidatuppsats kommer att behandla Scanias långsiktiga

samarbete med deras underleverantörer. Uppsatsens syfte är att genom en fallstudie analysera

huruvida ett långsiktigt samarbete med en underleverantör är avgörande vid omförhandling om

fortsatta leverantörssamarbeten. Problemformuleringen är: Vad får företags långsiktiga samarbeten

med underleverantörer för effekter på minskade produktionskostnader samt bibehållen kvalité, inom

fordonsbranschen?

Den empiriska undersökningen har gjorts i form av en fallstudie på Scania och två av deras

underleverantörer, WABCO och PlaCell. För den teoretiska delen har ett antal logistikteorier, samt

andra relationspåverkande teorier gåtts igenom, däribland värdestjärnan. Teorierna har sedan

jämförts med empirin.

Vad som framgår av undersökningen är att både Scania samt WABCO och PlaCell gör mycket för

att stärka sina relationer till varandra. Exempelvis anordnas temadagar med företagen för att stärka

relationerna. Både WABCO och PlaCell är viktiga för Scania. WABCO är en utvecklingsleverantör

då de producerar bromssystem, som är en komplex produkt. PlaCell är en kontraktsleverantör av

formsprutning, vilket är lättare att hitta alternativa leverantörer till.

Resultatet påvisar att leverantörsbetydelsen för Scania är väldigt viktig. Scania lägger ner mycket

tid och resurser på att hitta duktiga och pålitliga leverantörer, men det är inget som säger att

samarbetet ska fortsätta med dem.

Undersökningens slutsats är att samarbetet spelar in gällande minskade produktionskostnader med

bibehållen produktkvalité. Långsiktigt samarbete kan hjälpa till att få ner produktionskostnaderna

och bibehålla en god kvalité. Detta tillsammans med en sund och kontinuerlig konkurrenssituation

där rätt artiklar ligger hos rätt leverantör ger enligt Scania den bästa totalkostnaden.
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Abstract

One of the most distinguishing features for companies today is that they must have a close

collaboration and keep up a good relationship with their suppliers. This is important for the

companies chance of survival and for them to compete in their markets. This essay will discuss the

subject of Scania’s long-term collaboration with their suppliers. The purpose of the essay in this

case study is to analyze if a long-term cooperation with a supplier is of essence upon renegotiations

of continued collaboration. The hypothesis is: What effects do a long-term collaboration with

suppliers have for decreased production costs with maintained quality, within the vehicle industry?

The empirical survey has been made in the form of a case study of Scania and two of their

suppliers, WABCO and PlaCell. In the theoretical part, a number of logistics theories have been

examined, among others the ”value star”. The theories have then been compared with the empirical

survey.

The survey shows that Scania, WABCO and PlaCell make good effort to keep up and strengthen

their relationships amongst each other. Among other things, theme days are organised between the

companies to strenghten the relationships. Both WABCO and PlaCell are important to Scania.

WABCO is a development supplier, which produces a very complex breaking system. PlaCell is a

contract supplier of injection moulding, which is an easier product to find alternative suppliers for.

The result will show that the significance of the suppliers is very important, according to Scania.

Scania spend a lot of time and resources to find clever and reliable suppliers, but it is not guaranteed

that the cooperation will continue.

The investigations in this essay will show that these collaborations are of large importance to Scania

with regards to lower production costs with quality maintained. Long term cooperation can help to

and maintain a good quality. This together with a sound and continuous competitive situation where

every product/function are manufactured by the right supplier gives, according to Scania, the best

total cost.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Världens länder kommer idag allt närmare varandra. Det beror bland annat på en utvecklad

informationsteknologi, lägre kostnader för transporter, samt att stora industriländer i Asien övergått

till något som mer liknar en marknadsekonomi. Detta har gjort att globaliseringen har ökat.1

Globaliseringen har inneburit en allt högre konkurrens inom alla områden.2 Det har inneburit att

företagen har fått det allt svårare att konkurrera gällande priset om det ses till produktion i

låglöneländer, på grund av att löneläget är avsevärt lägre. Företagen i länder med högre löner kan

exempelvis behålla sin konkurrenskraft genom att effektivisera sina tillverkningsprocesser 3 eller att

satsa på forskning och utveckling.4 Detta är inte lätt och många företag placerar istället ut delar av

verksamheten i låglöneländerna.5 I de fall då produkterna är lite mer komplicerade är det vanligt att

det inleds samarbeten med företag som har verksamhet i höglöneländerna. Det är viktigt för

företagets rykte och status med kvalité i de produkter som köps in.6

Något som är gemensamt i dagens samhälle både bland privata och offentliga bolag är att

inköpskostnadernas andel av den totala kostnaden ökar. I de flesta företag är värdet av inköpta

råvaror komponenter och system mellan 50-85 procent av totalkostnaden. När det gäller den

offentliga sektorn är siffrorna inte lika höga, omkring 40 procent. Dessa siffror leder till att

inköpsfunktionen får en ökad betydelse, vilket resulterat i en ökad grad av specialisering.7

Specialiseringen går ut på att företagen ska ha färre och intimare samarbeten med sina leverantörer.

På så sätt kan företagen förhandla fram exempelvis bättre priser. Det här innebär att leverantörerna

får ett utökat ansvar och det medför i sin tur att ett större mervärde uppstår hos leverantörerna.

Företagens möjligheter att konkurrera ökar därmed.8

Vad händer då betydelsen ökar för ett fåtal leverantörer?

                                                  
1 http://www.svensktnaringsliv.se/material/temablad/article9230.ece, 2008-11-10.
2 http://mobil.sr.se/site/index.aspx?groupid=5562&artikel=2455464&unitID=83, 2008-12-08.
3 http://www.utvecklandeaffarer.com/artikel.asp?tid_id=04/2004&Art_id=370&Reg_id=3, 2008-12-08.
4 http://www.nutek.se/content/1/c4/41/56/inbjudningsprogram0609.pdf, 2008-11-10.
5 http://www.utvecklandeaffarer.com/artikel.asp?tid_id=04/2004&Art_id=370&Reg_id=3, 2008-12-08.
6 http://www3.orebro.se/goodwill/global/template1.asp?1;2008;3396, 2008-11-10.
7 Björnland D, Persson G, Virum H, Logistik för konkurrenskraft, 2003, s 270.
8 Mattsson Stig Arne, Logistik i försörjningskedjor, 2002, s 107 f.
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Enligt författarna Björnland, Persson och Virum finns det två viktiga aspekter. En av dessa är när

inköpskostnaderna består av en allt större andel av de totala kostnaderna och har stor betydelse för

ett företags resultat. Företagen fokuserar i större grad på att välja leverantör, arbeta med

leverantörer och uppföljning av dessa. Större fokus läggs på hela inköpsprocessen, då

leverantörerna står för en stor andel av den värdeskapande verksamheten knuten till företagets

produkter och tjänster. Det är också i relation till dessa leverantörer som de största ekonomiska

vinsterna kan göras. Den andra aspekten är att företagen genom att arbeta med några få utvalda

leverantörer kan utveckla ett samarbete om teknisk utveckling. I genomsnitt 50-85 procent av värdet

på en given produkt tillkommer hos leverantörerna genom värdeskapande. Det innebär att det

förefaller sig naturligt att utnyttja leverantörernas tekniska resurser och kompetens.9 Effektiva

informationsutbyten mellan kunder och leverantörer är nödvändigt för att en konkurrenskraftig och

effektiv verksamhet ska uppstå.10

Förr var det viktigaste att köpa till lägsta möjliga pris. Hänsyn togs inte i lika stor utsträckning till

indirekta kostnader. Inte heller var samarbetet mellan leverantörer lika väl utvecklat. Idag är

långsiktiga leverantörsrelationer av vikt och att båda parter ska vinna och långsiktigt utvecklas av

samarbetet.11

1.2 Problemdiskussion

Det är idag stor konkurrens på den globala marknaden, vilket leder till pressade priser. Därtill har

inköpskostnadernas andel av den totala kostnaden ökat och utgör i många fall mer än 50 procent av

den totala inköpskostnaden. Denna ökade betydelse hos inköpsfunktionen har medfört ökad

specialisering hos företagen. Specialiseringen består i många fall av få och intima samarbeten med

företagens underleverantörer. Samarbetena handlar till stor del om värdeskapande processer, men

också att minska inköps- och produktionskostnaderna.

1.3 Problemformulering

Vad får företags långsiktiga samarbeten med underleverantörer för effekter på minskade

produktionskostnader, samt bibehållen kvalité, inom fordonsbranschen?

                                                  
9 Björnland D, Persson G, Virum H, Logistik för konkurrenskraft, 2003, s 272.
10 Mattsson Stig Arne, Logistik i försörjningskedjor, 2002, s 281.
11 Björnland D, Persson G, Virum H, Logistik för konkurrenskraft, 2003, s 28 ff.
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1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie analysera huruvida ett långsiktigt samarbete

med en underleverantör är avgörande vid omförhandling om fortsatta leverantörssamarbeten.

1.5 Avgränsningar

Avgränsningen i uppsatsen gjordes genom att Scania valdes som huvudföretag.

Underleverantörerna i undersökningen är WABCO som tillverkar bromssystem och PlaCell som

tillverkar plastprodukter.

1.6 Tidigare forskning

Det har forskats en del inom detta område tidigare. Bland annat finns en seminarieuppsats från 1985

som behandlar ett liknande tema, nämligen ”Förändringar i leverantörsrelationer: en studie i

relationers utveckling över tiden och dess bakomliggande orsaker”. Den uppsatsen ”undersöker ett

företags leverantörsrelationer i syfte att finna förändringar och med stöd av nätverksteorin söka

förklara detta. Avsikten med studien är att generera kunskap”. Det är en fallstudie där relationer

mellan ett företag och 15 av dess leverantörer undersöktes.

Slutsatserna i den uppsatsen som låg närmast denna uppsats frågeställning var att ofta var det en

kombination av en rad olika faktorer som ligger bakom förändringar. Dessutom att förskjutningar i

beroendeförhållanden inom existerande relationer var ovanliga. Sker förskjutningarna så föregås de

av radikala förändringar i innehållet.12

Det finns också en avhandling, skriven av Johan Lilliecreutz, 1994 som behandlar en leverantörs

strategi och som avser en studie av köpare och leverantörsrelationer inom svensk personbilsindustri.

I den har tre frågor ställts: ”Hur utvecklas och förändras relationen mellan leverantör och köpare?

Hur sker samverkan med potentiella samarbetspartners? Hur utvecklas en leverantörs strategi i en

köpardominerad relation?”13 De viktigaste slutsatserna i studien var att en leverantörs utveckling

påverkas av både vertikala och horisontella faktorer och att det är genom interna åtgärder som

leverantören utvecklas.14

                                                  
12 Nyström M, Strindemark C, Förändringar i leverantörsrelationer: en studie i relationers utveckling över tiden och dess
bakomliggande orsaker, 1985.
13 Liljecreutz Johan, En leverantörs och leverantörsgrupps utveckling från legoleverantör till systemleverantör inom
personbilsindustrin, 1994, s 67.
14 http://www.bibl.liu.se/liupubl/disp/disp96/man32s.htm, 2009-01-08.
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2. Metod

2.1 Metodval

De två vanligaste synsätten som tillämpas inom vetenskapen är Positivism och Hermeneutik.

Hermeneutiskt synsätt, som denna uppsats är baserad på, innebär att forskaren, alternativt forskarna

genom tolkning försöker förstå ett fenomen.15

Valet av ansats är deduktivt. I uppsatsen har det utgåtts från lämpliga teoretiska ansatser för att se

om dessa bekräftar empirin.16

Uppsatsen har formen av en fallstudie och avser att undersöka relationen mellan Scania och två av

deras underleverantörer. Dess ansats är kvalitativ. Det ansågs vara mest lämpligt i detta fall då det

för det aktuella problemet var lättare med det än med en enkätundersökning. En enkätundersökning

skulle ge för ytliga svar. Fallstudien gjordes på två underleverantörer med varierande storlek för att

det ger en bättre bild av relationerna än vad en gör. Vid en studie på endast en underleverantör

måste författarna sannolikt välja en stor eller liten underleverantör, vilket kommer att göra att

undersökningen blir mer chansartad och mindre relevant.

När intervjuerna gjordes användes semistrukturerade intervjuer. Med en sådan intervju menas att

intervjuaren har strukturerat upp frågorna i intervjun i förväg, baserat på det som denne vill ha svar

på.17

Intervjuer kan ske antingen genom att forskaren är på plats eller per telefon. Oftast har intervjuaren

en mall att gå efter, men den behöver inte följas strikt. Om ett tema under intervjun dyker upp

tidigare än väntat är det oftast bäst att ta upp det direkt. Det är också möjligt att ställa följdfrågor.

Oväntade intressanta fakta kan dyka upp, som inte skulle ske med fasta frågor. Med intervjun får

intervjuaren ofta en helhetsförståelse och en ingående beskrivning av det aktuella ämnet.18

                                                  
15 http://www.uppsatsguiden.se/ord/50,24/, 2008-10-13.
16 Johannessen A & Tufte P-A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, s 35 f.
17 Denscombe, Martyn., Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 1998, s 135.
18 Johannessen A & Tufte P-A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, s 70 ff.
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Samtliga intervjuer gjordes per telefon. Ärligheten vid respektive intervjumetod är densamma

gällande intervjupersonen.19 Författarna har sedan bearbetat och analyserat informationen utifrån

teorierna som lagts fram i uppsatsen.

Gällande WABCO hade författarna ett ”förmöte” med några av dess representanter den 4/11-08 på

Hotell Park Inn i Södertälje. Detta var ett så kallat ”förmöte” till den riktiga intervjun, då det vid

tillfället framfördes författarnas önskemål om lämplig information. Detta underlättade sedan

intervjun en dryg vecka senare.

2.2 Datainsamling

Uppsatsens huvudsakliga material kommer från tre intervjuer. En med huvudföretaget Scania och

två med två underleverantörer (WABCO och PlaCell). Samtliga intervjuer genomfördes och

spelades in per telefon.

Gällande övrigt material har författarna använt sig av artiklar skrivna inom området. Även ett antal

böcker inom olika områden för teoridelen har använts. För att kunna skriva om aktuella

metodavsnitt har författarna använt sig av olika metodböcker.

2.3 Urval och population

Oftast går det inte att omfatta alla enheter som omfattas av undersökningsproblemet. Därför har

författarna i undersökningen gjort ett urval. I det här fallet valdes Scania som huvudföretag. Valet

av Scania har formen av ett icke-sannolikhetsurval, då det via kontakter var lätt att få tag på folk

som var villiga att svara på våra frågor. Underleverantörerna till Scania valdes genom ett

snöbollsurval, då Scania har hänvisat till de aktuella två företagen inom kategorierna större och

mindre underleverantörer.20

2.4 Reliabilitet

Reliabilitet är hur tillförlitlig data som undersöks är. Reliabiliteten rör all data som fås fram, hur

data samlats in och hur den bearbetas. Detta kan testas exempelvis genom att samma undersökning

görs upprepade gånger av olika forskare och liknande resultat fås fram. Då har undersökningen en

                                                  
19 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 1998, s 16.
20 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 1998, s 18 ff.
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hög reliabilitet.21 Det material som fåtts fram till viss del unikt, vilket har en ogynnsam inverkan på

tillförlitligheten.22 Gällande denna uppsats kan både intervjuarnas sätt att ställa frågorna, samt

företagens sätt att vinkla svaren, kanske till egen fördel, ha påverkat reliabiliteten negativt. Trots

detta anser författarna att uppsatsen belyser det som avsetts att undersökas.

2.5 Validitet

Validiteten beskriver hur bra och relevant det som undersöks är. En fråga som bör ställas är:

Representerar framtagen data det generella fenomenet? 23 Författarnas undersökning gällande

Scania är i högsta grad relevant, då data samlats in via de intervjuer som gjorts med aktuella

företag. Däremot är det svårare att dra generella slutsatser om bara ett företag undersöks.

2.6 Metodkritik

I det här fallet kan framför allt tillvägagångssättet diskuteras, då uppsatsförfattarna endast utgått

från ett företag (Scania) och undersökt enbart två av deras underleverantörer. Några generella

slutsatser kan därmed inte dras utifrån den undersökning som gjorts. Det mest optimala hade varit

att undersöka fler stora företag än endast Scania och dessutom fler underleverantörer. Då hade

uppsatsen fått en än större relevans än vad den nu hade fått. Detta ansågs vara för stort för en C-

uppsats. Det kan också diskuteras om enkäter genomförts istället för intervjuer. Då hade sannolikt

frågeställning med mera fått ändras, eftersom det vid en enkätundersökning inte hade resulterat i

lika relevanta fakta till den frågeställning som vi nu har.

Sedan kan naturligtvis valet av företag kritiseras. Ger valet av Scania och två av deras

underleverantörer en tillförlitlig studie? Det kan naturligtvis diskuteras, men författarna anser att

valet av detta var det bästa under rådande förutsättningar.

Författarna valde att intervjua Scania och de två underleverantörerna på telefon. Eventuellt hade en

direktkontakt med leverantörerna varit det optimala, att träffas ansikte mot ansikte hade troligtvis

gett ett mer förtroendegivande intryck.

                                                  
21 Johannessen A & Tufte P-A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, s. 28.
22 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 1998, s 162 f.
23 Johannessen A & Tufte P-A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, s. 47.
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3. Teoretisk referensram

3.1 Inköpsprocessen

Inköpsprocessen sker i sju olika steg, vilka följer nedan:

1. Utveckling av inköpsspecifikationen

Den bör innehålla information om vad för produkter företaget vill ha samt de logistiska

förutsättningarna kring leveransen. Inköparen måste ställa sig frågan: vilka alternativ finns och vad

kostar det? Antalet enheter av produkten och kvalitén på produkten ska bestämmas. Vidare bör

alternativa produkter identifieras.

2. Val av leverantör

En av de viktigaste uppgifterna för en inköpsavdelning är att identifiera och välja rätt leverantör.

För köp av rutinprodukter eller tidigare gjorda inköp av en produkt har företaget en lista över

godkända leverantörer. Har företaget inte köpt produkten tidigare eller om det inte finns en godkänd

leverantör, måste en ny leverantör uppsökas. För produkter med lågt värde finns leverantören

säkerligen att finna i exempelvis företagskataloger. Är produkten av större värde är det lämpligt att

gå ut med en anbudsrunda till många leverantörer, allt för att vara säker på att få ett

konkurrenskraftigt pris och seriösa svar. När erbjudandena har mottagits analyseras de med

avseende på pris, hur de stämmer överens med kravspecifikationen, leverans- och betalningsvillkor,

varpå det lämpligaste alternativet för företaget väljs.

3. Kartläggning av verkliga priser

Bästa möjliga pris ska förhandlas fram från leverantören. Det gäller inte bara direkta kostnader

såsom transport, utan även indirekta kostnader. Indirekta kostnader är exempelvis leveranstid. Tar

leveransen för lång tid är det kanske bättre att ta en annan leverantör istället med kortare

leveranstid.

4. Utformning av inköpsorder

Detta är det juridiska kontraktet för inköp av varor. Den blir ett juridiskt kontrakt så fort den är

godkänd av leverantören. I inköpsordern står alla direkta och indirekta kostnaderna angående

leveransen som till exempel pris och eventuella kvantitetsrabatter.
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5. Uppföljning av leveranser

Båda parter är ansvariga för att leveransen ska ske inom utsatt tid. Om leveransdatumet inte kan

hållas från leverantören, bör inköpsavdelningen få reda på det så tidigt som möjligt. Försenade

leveranser innebär att företaget kanske måste utvärdera alternativa leverantörer eller lägga om sin

produktion. Likaså är det inköpsavdelningens uppgift att informera leverantören om eventuella

förändringar i leveransen. Ibland kan det vara mycket viktigt att få varorna tidigare eller senare än

avtalat.

6. Mottaga och godkänna varor

Det är viktigt att när varorna anländer till företaget ska de kontrolleras så att antalet stämmer med

de man beställt, att de inte är skadade samt att det är rätt vara. Ibland kan en extra kvalitetskontroll

behövas. Inköpsavdelningen sköter saken om det nu är någon vara som inte är godkänd.

7. Godkännande av leverantörens faktura för betalning

Tre områden ska stämma överens: inköpsordern, mottagningsrapporten och fakturan. När det sedan

kontrollerats att både kvantiteten, priset och betalningsvillkoren stämmer med vad avtalet säger kan

fakturan betalas.24

3.2 Värdestjärnan

Värdestjärnan ser ut enligt nedan:

Figur 1: Principerna för den nya affärslogiken i dess helhet

25

                                                  
24 Björnland D, Persson G, Virum H, Logistik för konkurrenskraft, 2003, s 258 f.
25 Wikström S, Lundkvist A, Beckerus Å, Det interaktiva företaget, s 140.
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Värdestjärnan handlar om att värde skapas på ett annat sätt i ett interaktivt företagande.

Processerna sker samtidigt och ömsesidigt. Kunskapsflödena integreras i den värdeskapande

processen. Denna integrering kan generera kunskap. Det gäller att skapa mervärde för kunden.

En leverantörs företagsinteraktioner med sina kunder är grundstommen i varje värdeskapande

process inom värdestjärnan. Ett närmare samarbete med kunderna har uppstått under senare tid och

det har fört med sig förändringar. Kunderna ställer högre krav på sina leverantörer. I dessa

samarbeten har kunderna tillfört sina leverantörer en del kunskap som leverantörerna har haft svårt

att skaffa själva. Denna ”dolda eller tysta” kunskap, som resulterat i ”en dold kapacitet” har

leverantörerna insett först senare. Den dolda kapaciteten har gjort att det finns ett värde i att ha ett

nära samarbete med sina leverantörer. Kunden ses som en resurs för leverantören.

Den integration som har uppstått i företagen har skett mellan de olika processerna. Dessa processer

är de generiska, produktiva och representativa processerna. Det är viktigt att ha en hög generativ

kunskap för att vara framgångsrika, det vill säga en bra utveckling av företagets produkter. Det

gäller att hitta nya sätt att tänka. De produktiva processerna handlar om produktion av själva

produkterna. De representativa processerna är att se till att varorna kommer ut på marknaden, det

vill säga marknadsföring.

Det gäller att på ett bra sätt koordinera kunskapsflödena från alla aktörer. Det kan ske på flera olika

sätt: generiskt, fysiskt, imaginärt, bolagskopplat och vertikalt. Dessa olika delar av värdestjärnan

beskrivs nedan.

Den generiska värdestjärnan ser värdeskapande som en process. Fler aktiviteter sker samtidigt och

en fortlöpande dialog förs mellan parterna. Delarna beaktar helheten och helhetens krav tar hänsyn

till delarnas möjligheter. Denna växelverkan skapar mervärdet.

Gällande den fysiska värdestjärnan träffas aktörerna och utbyter erfarenheter och arbetar fram en

lösning i olika steg. På det här sättet har ”den tysta kunskapen” en bra möjlighet att komma fram

och beaktas vid en koordinering ”i det fysiska rummet”.

Den imaginära värdestjärnan tar upp det att göra det osynliga synligt. Det är inte alla gånger som

det går att ”fysiskt träffas”, utan det kan gå att göra det ”virtuellt”. Parternas input bearbetas och

koordineras i ömsesidiga och samtidiga processer.



16

Den bolagskopplade värdestjärnan nämner det att ju mer information som kan tas tillvara från

kunden, desto större värde kan skapas. Är det nu så att företagets olika divisioner har gemensamma

kunder kan företaget ta tillvara enheternas integrering, vilket borde skapa mervärde för kunden. En

integrering sker också genom kunddatabaser.

Slutligen finns det den vertikalt kopplade värdestjärnan. Det är när värdestjärnorna är kopplade

vertikalt till varandra och har utbyte på olika nivåer. Kunskapen kan alltså flöda mellan nivåerna.26

Utifrån Normann och Ramirez skapas en värdestjärnemodell utifrån fyra utgångspunkter. De hävdar

för det första att det är ”omöjligt att dra skarpa gränser mellan produkter och tjänster”, beroende på

att samtliga produkter bär med sig olika kringtjänster som är viktiga för deras värde. För det andra

hävdar de att kunderbjudandenas utformning baseras på ”vissa nyckelkomponenter”. Exempelvis

kan kunden välja att få vissa komponenter. Det kan fungera på så sätt att erbjudandena kan avlasta

kunden från att göra vissa produkter, men som enligt författarna är mer förekommande, ”en

möjliggörare som förstärker användarens förmåga att utföra en uppgift”.

För det tredje fungerar relationen mellan leverantör och kund i allt större grad som en interaktion

där leverantören hjälper till att skapa mervärde för kunden. Villkoret är att kunden är aktiv i

processen, för utan det skapas inget mervärde. Slutligen ska relationen leverantör – kund inte vara

en ”envägstransaktion”, utan vara som ett samspel där båda parter hjälper varandra.27

3.3 Involvement Theory

Involvement Theory handlar om i vilken grad av engagemang som kunden har med antingen

produkten eller affärsprocessen. Det finns tre perspektiv på involverande i litteraturen: den

kognitiva, benägenheten att agera och responsbaserad tolkning. Den kognitiva handlar om

viktigheten i att ha en viss vara, exempelvis ett par byxor. Benägenheten att agera handlar om hur

motiverad kunden är just då att köpa varan. Responsbaserad tolkning är hur vi som kund är

mottagliga för reklam avseende en viss vara.

                                                  
26 Wikström S, Lundkvist A, Beckerus Å, Det interaktiva företaget, 1994, s 139 ff.
27 Normann R, Ramirez R, Den nya affärslogiken, s 5 f.
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I samband med ett involveringsbeslut måste kunden ställa sig frågan: Finns det ett behov av

produkten ifråga? Om så är fallet börjar sökandet efter information, exempelvis genom tidigare

erfarenheter eller kunskap. Sedan värderas möjliga lösningar för att göra det bästa valet innan köpet

genomförts. Slutligen utvärderas köpet om det var lyckat eller inte.28

Figur 2: High-involvement decision process

29

Det skiljs också på högt eller lågt engagemang gällande inköp. Högt engagemang uppstår när en

produkt ska köpas till ett större värde och det är en hög nivå på den förväntade risken, exempelvis

husköp. Skiss ses ovan. Den går i korthet ut på att det är viktigt att vara aktiv och sökande i

processen. Kunden tar reda på mycket information om varan genom olika typer av källor. Sedan

sorteras det viktigaste ut, i vilket kundens attityd till köpet spelar en viktig roll. Faller sedan valet

väl ut och kunden är nöjd med varan, är det stora chanser att kunden ska komma tillbaka och göra

återköp. Det är då lättare att kunden blir trogen varumärket, vilket är det normala i beslut som

kräver högt engagemang.30

                                                  
28 Fill Chris, Marketing Communications, s 100 ff.
29 Fill Chris, Marketing Communications, s 103.
30 Fill Chris, Marketing Communications, s 103 ff.
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Figur 3: Low involvement decision process

31

Lågt engagemang är varor med en liten risk och som är av mindre värde, exempelvis tvålar. (Se

skiss ovan). Det förekommer inget aktivt informationssökande. I och med det behöver budskapen i

reklamen inte innehålla lika mycket information. Istället är det viktigt att repetera sina budskap för

säljaren, då kunden inte har mycket motivation till att komma ihåg densamma. Det sker ingen

attitydutveckling i detta skede av processen. Den utvecklas istället senare, då produkten har testats.

Beroende på det kommande utfallet, formas en attityd som kommer att utgöra basen för kommande

inköpsbeslut gällande produkten. Om utfallet blir bra är kunden ofta trogen varumärket tills någon

annan producent kommer med ett erbjudande om en billigare produkt av samma typ. Då väljer

många konsumenter att byta till den billigare varan, då priset spelar en stor roll i varor med lågt

engagemang.32

Graden av engagemang varierar exempelvis beroende på hur mycket tid köparen har eller hur nivån

är på den förväntade risken. Denna risk behöver inte vara konstant under hela inköpsprocessen.

Huvudfrågan är: Hur kan köparen undvika/minimera riskerna under hela inköpsprocessen? 33

                                                  
31 Fill Chris, Marketing Communications, s 105.
32 Fill Chris, Marketing Communications, s 103 ff.
33 Fill Chris, Marketing Communications, s 100 ff.
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3.4 Mervärdesteorin

Mervärde definieras som någonting extra eller nytt som företaget producerar till sina kunder. I

relationer är det mycket mer effektivt att förbättra vad som redan är gjort istället för att vara

nyskapande. Kan företagen få kundkontakterna till att bli ”administrativa rutiner”, kan det leda till

att relationskostnaderna blir minimala eller helt försvinner. Då förstärks också relationerna med

leverantörerna.

Mervärdet kan både vara positivt och negativt. Ett positivt mervärde kan vara en snabb leverans,

vilket är gynnsamt för det totala värdet. Om mervärdet är negativt (kan vara exempelvis sena

leveranser eller brist på support), får det negativa effekter på kärnvärdet i form av extra kostnader.34

Företagens långvariga relationer med sina kunder är värdefulla tillgångar och är därför viktiga.

Tillsammans med de direkta kostnaderna ska de relationskostnader som uppstår i samband med

köpet dras av. Den nettovinst som det ger ska täcka företagets fasta kostnader.

Nya kunder lönar sig ofta inte i början, men fortsätter relationen till att bli långvarig lönar den sig

mer. Det blir ett slags cykel, som kommer att förändras över tiden, vilket är viktigt att ha vetskap

om för företagen. För företagen gäller det att beräkna nettovärdet av en relation över tiden för att på

så sätt ta reda på olönsamma kunder. Det gäller emellertid för företagen att komma ihåg att om en

relation inte är lönsam idag är den kanske det någon gång i framtiden. Behoven för företagen kan

mycket väl ändras så småningom.35

3.5 Oberoende och beroende relationer

I kund/leverantörsförhållanden skiljer man mellan oberoende och beroende relationer. Det innebär

att i varje relation finns det en del av gemensamma och motstridiga intressen. Detta oavsett om

relationen är av partnerstyp eller inte. Tecken på oberoende relationer för kunden är om denne har

en liten andel av de totala inköpskostnaderna gällande en leverantör, eller att risken är liten för

kunden om leverantören misslyckas. Ur leverantörens synvinkel är relationerna oberoende om

kunden har en liten ekonomisk betydelse eller om kunden endast har en liten del av leverantörens

omsättning.

                                                  
34 Grönroos Christian, Service Management and Marketing, - a customer relationship management approach, 2001, s 141 f.
35 Grönroos Christian, Service Management and Marketing, - a customer relationship management approach, 2001, s 149 f.
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Gällande de beroende relationerna så talas det mycket om olika former av bindningar. Dessa är

starka i en kund/leverantörsrelation och innebär också begränsningar i de berörda företagens

rörelsefrihet. Bindningarna kan vara av olika slag, 36 se diagram nedan.

Figur 4: Åtta typer av bindningar i en kund-leverantörsrelation

37

– De tekniska bindningarna är de bindningar som är av teknisk art. Det kan exempelvis röra sig om

att företagen anpassar sin produktionsutrustning eller produktionsmetoderna till varandra.

– Kunskapsmässiga bindningar handlar om att båda företagen förbättrar kunskapen om varandras

verksamheter och problem.

– Sociala bindningar berör alla kontakter mellan företagen. Etablerandet av kontakter kan

uppfattas som investeringar som gör att samarbetet kan gå lättare och bli smidigare.

– De juridiska bindningarna utgör avtal och andra överenskommelser mellan företag.

– Ekonomiska bindningar är exempelvis gemensamma investeringar i bland annat marknadsföring.

– Marknadsmässiga bindningar berör den image och status det är att vara leverantör till ett känt

företag.

                                                  
36 Jonsson P, Mattsson S-A, LOGISTIK – läran om effektiva materialflöden, 2005, s 224 ff.
37 Jonsson P, Mattsson S-A, LOGISTIK – läran om effektiva materialflöden, 2005, s 225.
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– Informationsteknologiska bindningar handlar om att kund och leverantör har ett gemensamt

system för informationsutbyte, exempelvis genom EDI-baserad kommunikation.

– De tidsmässiga bindningarna handlar om att tidsmässigt samordna aktiviteter i

försörjningskedjan och att leverera enligt tidigare bestämda tidpunkter.38

3.6 Klassificering av leverantörerna

Att klassificera och differentiera leverantörerna kan göras på olika sätt. Två sätt att göra det på är

ABC-metoden och Krajics matris.

3.6.1 ABC-metoden

ABC-metoden går ut på att företaget rangordnar leverantörerna efter hur viktiga de är för företaget.

Den leverantör som har den största inköpsvolymen (exempelvis värdet i kronor) rangordnas först

och den som är minst rangordnas sist. Det går också att rangordna leverantörerna efter hur viktiga

deras produkter är, det vill säga hur viktig produkten är för det köpande företaget. Efter

rangordningen klassificerar man de mest viktiga produkterna i A-gruppen, de lite mindre viktiga i

grupp B och de minst viktiga i grupp C.39

3.6.2  Krajics matris

Peter Krajic utgick från en matris när han klassificerade ett företags inköp av material och

komponenter. Han definierade två variabler i sin klassificering:

- Inköpets betydelse.

- Leverantörsmarknadens komplexitet.

Inköpets betydelse definieras som inköpskostnadens andel av totalkostnaden, graden av

värdeskapande på produkten och lönsamhetsprofil. I leverantörsmarknadens komplexitet ingår

                                                  
38 Jonsson P, Mattsson A, LOGISTIK – läran om effektiva materialflöden,  2005, s 224 ff.
39 Björnland D, Persson G, Virum H, Logistik för konkurrenskraft, 2003, s 273.
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bland annat själva leverantörsfunktionen, om leverantörerna befinner sig i en oligopol- eller

monopolsituation eller vilken den teknologiska utvecklingstakten är för produkter som vill köpas.40

Kombineras inköpets betydelse med leverantörsmarknadens komplexitet så skapas Krajics matris

med fyra artikelgrupper enligt följande figur:

Figur 5: Krajics matris (enligt Krajic, s 111)

41

Icke-kritiska artiklar, det vill säga de artiklar som har en liten ekonomisk betydelse och har en låg

riskprofil för att komplexiteten är låg. Det rör sig ofta om standardprodukter.42 Här är tillgången god

både gällande artiklar och på leverantörer. Ekonomiskt sett tål dessa artiklar lagring, men brister får

inte förekomma.43

Tungviktsartiklar är artiklar som har stor ekonomisk betydelse och en låg riskprofil på grund av

dess låga komplexitet. Det rör sig både om standard samt specialprodukter. Tillgången på dessa

                                                  
40 Björnland D, Persson G, Virum H, Logistik för konkurrenskraft, 2003, s 274.
41 Björnland D, Persson G, Virum H, Logistik för konkurrenskraft, 2003, s 275.
42 Björnland D, Persson G, Virum H, Logistik för konkurrenskraft, 2003, s 273 ff.
43 Storhagen Nils G, Logistik – grunder och möjligheter, 2003, s 83.
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produkter är utmärkt.44 Avtalsfrågorna är viktiga och det är kritiskt gällande leverantörers val och

prognoser.45

Flaskhalsartiklar är artiklar med liten ekonomisk betydelse och har en hög riskprofil på grund av

den stora komplexiteten. Det är mestadels specialprodukter det rör sig om och det råder en

produktionsbaserad knapphet av produkter.46 En ständig uppföljning sker av alternativa

leverantörer.47

Strategiska artiklar är artiklar med stor ekonomisk betydelse och en hög riskprofil med anledning av

dess stora komplexitet. Denna grupp består i huvudsak av specialprodukter och det råder en

produktionsbaserad knapphet på produkter.48 Gruppen av artiklar bör vara en strategisk

ledningsfråga. Det är centralt med kontinuerlig kommunikation, styrning, uppföljning och

kontroll.49

3.7 Single sourcing, multiple sourcing

En viktig sak som ett företag har att överväga är om företaget ska använda sig av single eller

multiple sourcing vid val av leverantör. Med single sourcing avses att företaget endast använder sig

av en leverantör per artikel, trots att det i regel finns fler leverantörer att tillgå på marknaden.

Motiven till detta kan vara flera, men en av de vanligaste är att det vid små inköp skulle vara alltför

administrativt kostnadskrävande att använda sig av flera leverantörer. Andra orsaker är att det är

svårt att finna likvärdiga alternativ eller att andra alternativ helt enkelt finns för långt bort från

företaget. Om företaget vill ha nära förbindelser och en integrerad samverkan med sina leverantörer

är det svårt att upprätthålla med mer än en leverantör. Anledningen är de resursinsatser som krävs,

men också för att undvika alltför starka inslag av misstroende och konkurrens.50

                                                  
44 Björnland D, Persson G, Virum H, Logistik för konkurrenskraft, 2003, s 273 ff.
45 Storhagen Nils G, Logistik – grunder och möjligheter, 2003, s 84.
46 Björnland, Persson, Virum, Logistik för konkurrenskraft, 2003, s 273 ff.
47 Storhagen Nils G, Logistik – grunder och möjligheter, 2003, s 84.
48 Björnland, Persson, Virum, Logistik för konkurrenskraft, 2003, s 273 ff.
49 Storhagen Nils G, Logistik – grunder och möjligheter,  2003, s 84.
50 Mattsson Stig-Arne, Logistik i försörjningskedjor, 2002, s 202 f.



24

Figur 6: Single, multiple sourcing

51

Multiple sourcing innebär att ett företag använder sig av flera leverantörer för samma artikel.

Huvudmotivet till detta är, enligt Stig-Arne Mattsson att företagen då kan ”spela ut” leverantörerna

mot varandra och ”därigenom förbättra sin förhandlingsposition när priser och leveransvillkor skall

fastställas”. Fler leverantörer har också den fördelen att skulle en försvinna från marknaden, så kan

en annan leverantör ta dennes plats. Det blir med andra ord ett mindre risktagande med denna

strategi. Denna metod används främst då kostnaderna är låga att byta från en leverantör till den

andra.

Enligt flera bedömare är det mindre viktigt att använda sig av multiple sourcing. De fördelar som

finns med detta (minskat risktagande och prispåverkan), överväger inte fördelen med att etablera

partnerskap med en leverantör. Det är lättare att använda sig av single sourcing för att etablera bra

relationer med leverantörer.52

3.8 Leverantörsrelationers effektivitet

Det kan också konstateras att möjligheter att effektivisera genom leverantörsrelationer finns i stor

utsträckning. Nu tas hela värdekedjan i beaktande istället för som tidigare endast de direkta

kostnaderna vid inköpet. Relationer skapar stabilitet och företaget vet mera om motparten, vilket

ger ökade effektiviseringsmöjligheter. Ett långsiktigt förhållande mellan en leverantör och en kund

innebär att de gemensamt kan utvärdera kommande produktionsförändringar. Vet en leverantör att

en viss försäljning till kund ska ske, kan en leverantör exempelvis skräddarsy en produkt till en

kund som gör att kunden blir mer effektiv.

Möjligheter till teknisk utveckling genom leverantörsrelationer är också goda. Genom att två

företag samarbetar kan de båda utveckla respektive produkter så att de blir bättre. För att utveckla

                                                  
51 Björnland D, Persson G, Virum H, Logistik för konkurrenskraft, 2003, s 275.
52 Mattsson Stig-Arne, Logistik i försörjningskedjor, 2002, s 203 f.
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en produkt krävs stora investeringar och då är det lättare om det är minst två som delar på

kostnaden. Dessutom är det fler företag som delar på den ekonomiska risken. Därtill måste en

produkt ofta testas ett antal gånger innan den är den bra produkt som kan ge vinst. Det är också bra

om företagen kan ventilera synpunkter med varandra. Det är lättare om det är fler än ett företag. För

att detta ska fungera måste företagen lita stenhårt på varandra. Det köpande företaget har kunskap

om hur de komponenter som köps in ska fungera tillsammans, medan det säljande företaget har

bättre kunskap om själva komponenterna. Denna information är till nytta för båda parter.

Relationer är kopplade till nätverk. Relationen mellan kunden och leverantören är inte opåverkad av

relationen utanför omgivningen. Leverantören har i sin tur underleverantörer som kan påverka

relationen. Förändringar som att utveckla en ny egenskap för en produkt hos kunden kan innebära

stora förändringar hos exempelvis leverantörens underleverantörer.53

3.9 Problem med leverantörsrelationer

Det finns också problem med leverantörsrelationer. En är att täta leverantörsrelationer kan minska

flexibiliteten, då företaget investerar i teknisk utveckling. Det kan få flera konsekvenser. Bland

annat att företaget inte kan acceptera ett erbjudande från en annan leverantör som egentligen är

billigare. Det blir då dyrare för det aktuella företaget.

Det gäller att som tidigare sagt hitta en balans mellan konflikt och samarbete. Det är inget fel på

konflikter, bara de hanteras på rätt sätt. En leverantörsrelation ska inte förknippas med trivsam

samvaro. Påpekanden om fel i leveransen ska våga framföras för då blir det bäst för båda parter,

bara det sker på ett sansat sätt.

Ett annat problem gäller informationen mellan leverantör och företaget gällande produkter och

utvecklingsprocesser. Denna information vill inte alla företag delge leverantören med anledning av

att företagen anser sig ha hemligheter. Då leverantörerna ofta levererar även till andra företag är

företaget rädd att hemligheter kommer att spridas till det konkurrerande företaget.54

                                                  
53 Björnland D, Persson G, Virum H, Logistik för konkurrenskraft, 2003, s 280 ff.
54 Björnland D, Persson G, Virum H, Logistik för konkurrenskraft, 2003, s 284 f.
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4. Empiri

4.1 Scania

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter. Scania är

verksamt i ett hundratal länder och har drygt 35 000 anställda, varav drygt 12 000 i Sverige. De

svenska produktionsenheterna ligger i Södertälje, Falun, Oskarshamn och Luleå. Det arbetar

ungefär 20 000 personer i Scanias fristående försäljnings- och servicemarknadsorganisation. Hos

Scania växer utbudet av service konstant, till exempel inom reservdelar och verkstadstjänster.

Kunderna ska erbjudas service dygnet runt.

Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkningen sker i Europa och Sydamerika

med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2007 hade

Scania en omsättning på 84,5 miljarder kronor och vinsten blev, efter skatt, 8,5 miljarder kronor.55

Scania utvecklar sina produkter ständigt vilket även gäller bromssystemen. Ett exempel på system

är Scanias nya elektroniska stabiliseringsprogram (ESP). Det ”bidrar i hög grad till förbättrad

säkerhet genom att hålla på faktorer som påverkar fordonets stabilitet och automatiskt vidta

lämpliga åtgärder”.56

Scania producerar idag inte en enda lastbil, hytt, ram, växellåda eller mindre komponenter utan att

en kund beställt det. Allt är idag producerat mot order, vilket ger Scania en fördel av att vara enormt

kundanpassade och flexibla. Andra lastbilstillverkare börjar få ont om platser på sina parkeringar,

men inte Scania.57

För att inte produktionen ska bli för omfattande behöver Scania använda sig av underleverantörer.

Scania har många underleverantörer inom varje verksamhetsområde. Författarna har valt att titta på

ett stort och ett litet mindre företag som är underleverantörer till Scania, nämligen WABCO och

PlaCell. WABCO är det större företaget. Ett samarbete har funnits mellan Scania och de båda

företagen i cirka 20 år.58

                                                  
55 http://www.scania.se/About_Scania/, 2008-11-07.
56 http://www.scania.se/bussar/technology/eps/, 2008-11-07.
57 ”Automation”, Ny Teknik nr 49, 2008, s 20 f.
58 Duvell Christian, inköpare på Scania, telefonintervju den 14 november 2008.
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4.1.1 Leverantörsbetydelsen

WABCO är en utvecklingsleverantör för Scania. WABCO är en tillverkare av bromssystem, som är

en teknisk avancerad produkt. Bromssystem är en komplex produkt, vilket gör att risken är större

för olika former av fel. Scania litar då på WABCO avseende bromssystem. Att hitta alternativa

leverantörer kräver mer insats när det gäller mer avancerade produkter.59

PlaCell är en kontraktsleverantör för Scania. Det innebär att de sysslar med produkter med en

relativ låg grad av komplexitet. Det är lätt att hitta alternativa leverantörer till plasttillverkare.

PlaCell är alltså en mindre strategisk leverantör för Scania.

För mindre strategiska leverantörer med färre komplexa produkter skriver Scania endast korta avtal,

det vill säga inte längre än ett år. PlaCell är lättare att konkurrensutsätta än ett företag med mer

komplexa produkter.60

Scania gör mycket för att stärka sin relation till WABCO och PlaCell. Exempelvis har de

tillsammans med respektive företag olika temadagar för att på så sätt få ett så bra samarbete som

möjligt. Scania anser att det är viktigt med en bra relation till sina leverantörer. En bra relation

skapar en ömsesidig förståelse och engagemang. Båda parter lägger manken till för att hitta

lösningar och förbättringar.

Gällande långsiktigheten avseende bromsar som är tekniskt komplext uppbyggda arbetar de i

projekt vid framtagande av nya produkter. Scania konkurrensutsätter produktsortimentet

kontinuerligt med avseende på Best Cost Country principen (BCC).

WABCO erbjuder mervärde i form av utveckling till lastbilar och lokal produktion. Lokal

produktion är viktigt i länder med höga importtullar.

Scania använder sig av WABCO, dels på grund av deras produkter, samt dels för att sprida riskerna

och skapa konkurrens.61

                                                  
59 Ottosson Jonas, inköpare på Scania, telefonintervju den 14 november 2008.
60 Duvell Christian, inköpare på Scania, telefonintervju den 14 november 2008.
61 Ottosson Jonas, inköpare på Scania, telefonintervju den 14 november 2008.
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PlaCell erbjuder mervärde i form av att de kan lösa tekniska problem på ett kostnadseffektivt sätt.

15-20 procent av leverantörerna kan göra precis vad som helst då de har en stor teknisk kompetens.

PlaCell tillhör dessa procent.62

Kvalitén beror inte på vilket land produkten kommer ifrån, utan det beror på leverantören. Ju större

volymvärde, bättre relationer, ju mer artiklar företaget har ju högre är tröskeln att flytta.. Det är

enklare att jobba rent fysiskt med en leverantör i Europa, då det är liten eller ingen tidsskillnad men

hittar Scania en bra leverantör utanför Europa finns det inga hinder att flytta om de uppfyller

Scanias kommersiella och kvalitetsmässiga krav, samt krav i fråga om lagar och regler.63

4.1.2 Faktorer som spelar in vid val av leverantör

Scania utgår från ett antal parametrar när de tittar på nya leverantörer. De viktigaste parametrarna är

kvalitet, artikelpris, kapitalbindning, försäkring och frakt. Socialt ansvarstagande enligt Scanias

krav, allmänna lagar och rekommendationer är självklart ett baskrav. Vid ett eventuellt negativt

utfall av kvalitén och företaget har en lång pipeline så har företaget ett ganska stort potentiellt

infekterat parti som bara ökar med avståndet. Det kan påverka negativt vid val av leverantör fysiskt

långt bort. Ett annat skäl till att företag stannar kvar hos leverantörer i närliggande områden är att

det kan vara enklare. Vissa relationer är inte värda att försaka för en ny leverantör, men i långa

loppet är det bara konkurrens och nytänkande som hjälper och det måste vägas upp mot

relationerna. Konkurrensen kan även hjälpa till att stärka relationerna om det finns udd på

konkurrensen och att den är ärlig. Då vet företagen vart de har varandra. Det är svårt att värdera en

relation, men det ingår i Scanias strategi att alltid göra en grundlig bedömning av leverantörerna.

Bedömningen är inte bara styrd av siffror, utan också av en slags fingertoppskänsla.

I dag går Scania snarare mot fler komponentleverantörer i och med att de kontinuerligt tittar om

produkterna ligger hos rätt leverantör. Vissa produkter behöver kanske inte ligga hos en

systemleverantör, då deras komplexitet inte är tillräckligt hög. En artikel kan hamna hos ”fel”

leverantör för att det finns en upparbetad relation. Detta ses nu kontinuerligt över och rättas till

enligt principen ”rätt artiklar hos rätt leverantör”.64

                                                  
62 Duvell Christian, inköpare på Scania, telefonintervju den 14 november 2008.
63 Ottosson Jonas, inköpare på Scania, telefonintervju den 15 december 2008.
64 Ibid.
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4.1.3 Avtalens längd

Scania skriver både kortare och längre avtal med sina leverantörer. När det gäller strategiska

leverantörer skriver de allt som oftast längre avtal. WABCO ingår i den kategorin. Det är viktigt att

ge mer komplexa produkter ett större utrymme när det gäller tid för att på så sätt kunna få ner

kostnaden för produkten. Förutom tid är volym en viktig faktor att ta hänsyn till gällande komplexa

produkter såsom bromsar.

Kostnadsbaserad prissättning är prioriterat vid avtalsförhandlingar med WABCO. Scania trycker

också hårt på produktivitet, det vill säga att de sänker sina kostnader genom förbättringar och delar

med sig. WABCO tar tillsammans med Scania ansvar för marknadsutvecklingen.

Scania kräver alltid rätt pris, rätt kvalitet och leveranser i rätt tid. Typ av artikel eller funktion vägs

alltid in i sourcing-strategin. En artikel som inte är strategisk och komplicerad kan företaget handla

av en leverantör som inte kommer att ha någon större betydelse för Scania.65 PlaCell har en

strategisk betydelse. De är tekniskt kompetenta, de kan ta en liten klurig artikel och tillverka den på

ett kostnadseffektivt sätt. Det är deras styrka. Ur den aspekten är PlaCell strategiska. Det är inte

alltid volymvärdet som är helt avgörande, utan även kompetensen hos företaget är minst lika

viktigt.66

4.1.4 Klassificering av leverantörerna

Scania klassificerar sina leverantörer enligt nedanstående värdetrappa. Desto högre upp

leverantörerna befinner sig på trappan, desto längre avtal skrivs som regel. Scania strävar inte efter

att alla leverantörer ska finnas så långt upp som möjligt. Scania behöver leverantörer på alla nivåer.

Det handlar för leverantörerna att bli bäst på det de gör på rätt nivå i trappan (excellence in

profession). Desto högre upp i trappan leverantörerna befinner sig, ju mer mervärde ska de tillföra

produkterna/funktionerna.67

                                                  
65 Ottosson Jonas, inköpare på Scania, telefonintervju den 14 november 2008.
66 Duvell Christian, inköpare på Scania, telefonintervju den 14 november 2008.
67 Ottosson Jonas, inköpare på Scania, telefonintervju den 15 december 2008.
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Figur 7: Scanias värdetrappa

68

4.1.5 Verksamhet i låglöneländerna

Scania använder också leverantörer i eller som har verksamhet i olika låglöneländer. Här tillämpar

företaget BCC- principen. Det är inte landet som avgör slutresultatet utan leverantören. Enligt

principen är det bland annat artikeltyp, avstånd, risk, typ av leverantör och socialt ansvar viktiga

faktorer som Scania väger in. leverantörsbedömningen baseras på Quality Delivery Cost (QDC)

vilket avspeglar totalkostnadsbilden.  Med andra ord är kvalitén en viktig parameter för Scania för

att behålla sin nuvarande status.69

4.2 WABCO

WABCO är en av Scanias största underleverantörer gällande delar till bromssystemet. WABCO

grundades 1869 som ”Westinghouse Air Brake Company”. De är en av världens ledande tillverkare

av elektroniska bromsar, stabilitetsupphängningar och överförande automatiska system för tunga

fordon. WABCO har sitt huvudkontor i Bryssel. WABCO:s totala försäljning uppgick 2007 till

                                                  
68 Ottosson Jonas, inköpare på Scania, i samband med telefonintervju den 14 november 2008.
69 Ottosson Jonas, inköpare på Scania, telefonintervju den 14 november 2008.
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cirka 18 miljarder kronor och har mer är 7 700 anställda i 31 länder. WABCO finns också noterat

på New York börsen.

WABCO:s bedrifter inom teknologin är bland annat skapandet av det första elektroniska

bromssystemet (EBS) 1996 och det första elektroniska stabilitetskontrollssystemet för kommersiella

fordon 2001.

WABCO:s kunder är tillverkare av bilar, bussar och lastbilar överallt i världen. WABCO hjälper till

att förbättra bland annat säkerheten och servicen på fordonen och försöker att reducera

kostnaderna.70 Scania står för ungefär fem procent av den totala omsättningen för WABCO.71

4.2.1 Relationen med Scania

WABCO har delat in sina kunder i fyra segment. Dessa är Truck & buss, trailers, independent

aftermarket och cars. Scania ingår i Truck & buss, vilket är det största segmentet för WABCO:s del

och där är Scania en av de mindre kunderna. Däremot om det jämförs med kunder på trailers och

independent aftermarket är Scania en storkund. Volymmässigt är både Volvo och Daimler större än

Scania. Scania står för mindre än fem procent av WABCO:s totala omsättning. Scania är därmed ett

av de mindre företagen i segmentet av de stora lastbilsbyggarna. Någon uppdelning i ABC-kunder

har inte WABCO.

WABCO skriver vanligtvis kontrakt på tre år med Scania. LTA, det vill säga ”Long term

agreement”. Inom kategorin truck & buss är det vanligast med tre-fyra års kontrakt med kunden.

Scania vill inte ha kortare kontrakt än tre år. Tre-fyra år är också bra för WABCO. Det ger WABCO

möjlighet att investera i kostnadsrationaliseringar. Om WABCO vet att de har en viss volym under

ett visst antal år kan de förutsätta kostnadsratio, till exempel att produktionen flyttar till Indien. Det

kan WABCO inte göra om de kan förlora volymer inom ett halvår.

I samband med kontraktsförhandlingarna vill Scania ha ett långtidsavtal så att Scania kan investera i

kostnadseffektiva åtgärder. Även materialprisindex är viktiga för WABCO, något som deras kunder

kan ha svårt att acceptera. Gällande volymer är det svårt att få kunden att lova en viss volym, men

på något sätt vill WABCO ha en volym på årsbasis eller en marknadsandel från kundens sida. En

                                                  
70 http://www.wabco-auto.com/about_us/company_profile?ref=32, 2008-11-07.
71 Rydberg Claes-Olov, OE-sales, på WABCO, telefonintervju den 13 november 2008.
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annan viktig del är att WABCO får vara med från början i produktutvecklingen när det gäller nya

artiklar.

WABCO har en viss mötesstruktur. De har global review meeting två gånger per år. Dessa möten

handlar om inköp, logistik, projekt status och kvalitet där det diskuteras igenom alla punkter

globalt. WABCO har även lokala möten i Europa som kallas ”team days”. Sedan har företaget en

gång per år ett technical management möte då WABCO affärsteam chefer på management nivå

träffar Scanias inköpschef och utvecklingschefer. Vid dessa möten presenteras nya system och idéer

och hur systemen ska utvecklas. Scania ger dessutom feedback på vad som presenterats och vad

WABCO kan tänkas behöva på några års sikt. Andra möten som inte är inplanerade kan förekomma

vid behov. WABCO har också ett globalt key account team. Det består av två säljare och en person

som har hand om kvalitets koordineringen, som endast arbetar mot Scania. WABCO arbetar med att

ge Scania den service och information de kan tänkas behöva och vet vem de ska vända sig till.

Scania är även en utvecklingspartner, som kan ge WABCO en input när de gäller själva lastbilen.

Dessutom kan de ge information som kan vara till hjälp för framtiden. Även fälttester som Scania

gör kan komma WABCO till godo. De får även information från technical management mötet

angående vad som kan vara framtida systembehov och input från slutkunden/åkerierna.

WABCO har olika system där de har olika produkter för Scania. Det varierar från att det är Scanias

artikelnummer som de ska sätta på WABCO:s standard produkt till att utveckla till exempel en

lufttork eller ett system enligt Scanias önskemål.

Det har hänt att Scania bytt leverantör till WABCO då den andra leverantören haft stora problem.

De har då kommit till WABCO då de tycker att de är snabba och flexibla.

När det gäller standardkomponenter anser WABCO att det är svårt att anpassa sig efter Scanias

krav. Här har WABCO haft en del diskussioner beträffande att Scania har standardkomponenter

som WABCO säljer till flera olika kunder. Scania vill ha samma produkt, men har sin egen produkt

specifikation. Då kan det bli en del diskussioner huruvida hur mycket WABCO måste testa artikeln

för att se om den uppfyller deras specifikation, eller om det går att anpassa sig efter standard-

produkten. I normalfallet när det gäller större projekt anpassar sig WABCO efter Scanias krav. I

vissa fall är det svårare och då försöker WABCO att anpassa sig till kraven så gott det går.
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Anpassningen är en förutsättning för att få leverera även om WABCO inte alltid tycker det stämmer

överens med verkligheten.72

4.2.2 Mervärde för företagen

WABCO är ett innovativt företag och ett världsledande företag när det gäller teknisk utveckling. Ett

globalt företag kan leverera och stödja Scania oavsett var de finns. Oavsett om etablering sker i

Indien eller Kina hjälper WABCO till och levererar till Scania. Principen som används är Best Cost

Country. De använder sig av underleverantörer från Kina och Indien, som har en attraktiv prisnivå

för kunden. WABCO är ansvariga för dessa leverantörer och har samma kvalitetskrav på dem, ett

globalt kvalitettestkrav. WABCO finns i Brasilien och är öppna för lokal produktion där, vilket är

viktigt för Scania. Även komplexa system till deras nya generation lastbilar produceras i Brasilien.

Scania erbjuder närhet av produktion, plus att vissa länder har höga importtullar. WABCO arbetar

även hela tiden med att förbättra sina metoder och erbjuder Scanias verkstadspersonal löpande

utbildning på WABCO:s produkter och system.

WABCO är en välkänd leverantör till Scania med lång erfarenhet av att vara deras leverantör . De

känner till deras krav och behov. WABCO är flexibla för kundkrav och är projektledare för nya

produkter. Närheten till kund är viktigt.

Scania kan erbjuda WABCO mervärde på flera olika sätt. Det kan göras exempelvis genom

feedback från en kompetent och erfaren utvecklingspartner med stor kunskap inom lastbilar och

system. Mervärde kan också ges genom att möjligheter ges att provköra bromssystem på testbanor,

även i vintermiljö. WABCO får också mervärde genom information från slutkund om framtida

systembehov eller utveckling. Dessutom kan Scania ge förslag på förbättrade produktionsprocesser

samt förslag angående leverantörer som WABCO kan använda.73

4.2.3 Benefits sharing

Ekonomiskt innebär Benefits sharing att Scania genom samarbetet kan reducera WABCO:s

produktkostnader, processkostnader eller utvecklingskostnader. Det går också att diskutera en

                                                  
72 Rydberg Claes-Olov, OE-sales, på WABCO, telefonintervju den 13 november 2008.
73 Ibid.
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delning av de insparande kostnaderna mellan företagen, exempelvis utvecklingskostnader som

sjunker.74

4.2.4 Konkurrensen från låglöneländerna

Det som levereras inom Europa är vanligtvis producerat i Europa. För produktionen i Brasilien

levereras de från samma land. WABCO diskuterar för närvarande om de ska flytta en del av

produktionen till Indien, men inget beslut är taget.

WABCO leder produktutvecklingen och teknologierna. Det är en viktig del att alltid ligga främst.

WABCO har även produktion i exempelvis låglöneländerna Kina och Indien. WABCO ökar

sourcingen därifrån också till sina produktionsenheter i Europa. WABCO får fler och fler

underleverantörer från Kina och Indien.

I vissa fall är det inte lönsamt att flytta produktionen till låglöneländer i Asien. Det beror på att

vissa kritiska komponenter inte finns tillgängliga i Asien. De måste då köpa komponenter i Europa

som sedan skickas till Asien och sedan tillbaka till Europa. Det kan bli dyrare än att ha

produktionen kvar i Europa.

En sak som WABCO gör för att hantera ökade råvarupriser och materialinköp är att Scania ger

WABCO högre volymer eller en större marknadsandel. På det sättet ökar WABCO:s volymer och

kompensation sker för ökade råvarupriser. Andra exempel är kostnadsrationaliserade projekt,

designändringar, samt byte av underleverantörer till låglöneländer som Kina, Indien och Polen.

Under år 2008 har materialprisökningar varit ett stort problem för WABCO. Företaget har inte helt

kunnat åtgärda ökade råvarupriser och materialinköp genom kostnadsrationalisering. De

leverantörer som levererar råvaror till WABCO är inte lätt att påverka. Däremot menar WABCO på

att det finns en del att göra när det gäller underleverantörerna.75

4.3 PlaCell

Formsprutningsföretaget PlaCell startade 1990 med 20 anställda och en omsättning på ungefär tolv

miljoner. Idag har PlaCell ett 40-tal anställda och omsätter cirka 75 miljoner kronor.76

                                                  
74 Rydberg Claes-Olov, OE-sales, på WABCO, telefonintervju den 13 november 2008.
75 Ibid.
76 http://www.placell.se/historik.html, 2008-11-20.
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PlaCell säger på sin hemsida att de har ”personal med erfarenhet, kompetens och engagemang”.

Detta ska hjälpa PlaCell till att ”åstadkomma en över tiden god och uthållig relation med kunder

och leverantörer”.

PlaCells vision är att de i framtiden ska kunna möta sina kunders behov av kvalitet, kompetens och

service. Det har bland annat gjorts genom att de satsat hårt på att utveckla sina produktionsresurser

och att aktivt utveckla ny teknik.77 Scania står för cirka 14 procent av PlaCells totala omsättning.78

4.3.1 Relationen med Scania

Relationen med Scania startade redan 1991 när den första ordern räknades in. Företagen har inga

inplanerade möten, utan träffas endast vid behov.

PlaCell värderar Scania högt bland sina leverantörer. Scania ligger på en tredje plats sett till

omsättningen. Enligt Magnus Tibratt på PlaCell är Scania en A-kund om ABC-metoden tillämpas.

PlaCell har inga kontrakt med Scania utan så länge de sköter sig fortsätter de att beställa. Företaget

har heller inget ”Long term agreement” avtal med Scania. Istället arbetar de sex månader mot

prognos, med EDI.

Då PlaCell inte tecknar avtal med Scania så handlar det mer om att räkna rätt, annars får de inte

vara med. Företaget kan räkna rätt på två sätt, antingen räkna fel och få jobbet på grund av det,

vilket kan vara ödesdigert. Räknas fel åt andra hållet får PlaCell inte jobbet. Därför är det viktigt att

arbeta igenom förfrågningarna för att få så rätt som möjligt. Sedan kan det dyka upp

förbättringsförslag när PlaCell ska omförhandla, men det behöver vara ganska intressant för det för

med sig mycket om det ska ändras i processen. Det får vara dignitet på förbättringen om det ska

bära sig.

PlaCell anser att samarbetet är bra dels för att de har en leveransprecision på nästan 100 procent.

Dessutom har de en bra support och teknisk kompetens. PlaCell är även konkurrenskraftiga med

tanke vad de har i värdekedjan.79

                                                  
77 http://www.placell.se/foretaget.html, 2008-11-17.
78 Intervju med Magnus Tibratt, VD/marknadschef på PlaCell, 2008-12-01.
79 Ibid.
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4.3.2 Mervärde för företaget

PlaCell erbjuder mervärde för Scania genom att föra en bra dialog rent kommersiellt. Dessutom har

företaget en ”back up” när det gäller teknisk support, att kunna vara ett bollplank till Scania. Rent

ekonomiskt ligger PlaCell på en intressant nivå för ett fortsatt samarbete med Scania.

Scanias mervärde för PlaCell omfattar trender och vad som kommer att hända i framtiden. Här är

Scania långt framme. Öppenheten mellan företagen över vad som fungerar bra, respektive dåligt är

också viktigt. Även att ha Scania som kund innebär ett mervärde för PlaCell. Det innebär en viss

status att ha en så känd leverantör som Scania.

Gällande den tekniska utvecklingen anpassar sig PlaCell till Scanias krav. PlaCell har inga uttryckta

krav från Scania att de ska höja sig gällande den tekniska utvecklingen. När de gäller

kvalitetssystem är TS-certifiering ett krav när Scania letar nya leverantörer. PlaCell använder sig

idag av 9001 och jobbar med att införandet av TS som lägger stort fokus på att säkra alla processer

innan serieproduktion startas.80

4.3.3 Konkurrensen från låglöneländerna

Hela tiden ska PlaCell arbeta med förbättringar gällande sina produkter. Kan PlaCell få till en

process där de inte har för mycket ”hands on” aktiviteter på detaljerna så är de konkurrenskraftiga.

Så fort PlaCell börjar plocka med komponenterna minskar konkurrenskraften. När det gäller rena

processen så är de likvärdiga då de använder samma sorts maskiner och material.

PlaCell arbetar med förbättringar och effektiviseringar hela tiden för att kunna kompensera mot

lönekostnadsförändringar. Detta är inget som Scania vill betala för. Scania ser gärna att PlaCell har

hand om ökade lönekostnader genom effektiviseringar. Materialprisförändringar justeras allt

eftersom inköpspriset förändras på råvaran. Scania förhandlar avtal med råvaruleverantörerna själva

och kan på det sättet få upp volymen.81

                                                  
80 Intervju med Magnus Tibratt, VD/marknadschef på PlaCell, 2008-12-01.
81 Ibid.
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5. Analys och tolkning

Analysen och författarnas tolkning kommer att delas upp i respektive teori. Därefter jämförs teori

och empiri för att se hur väl teorierna stämmer överens med de fakta som författarna fått fram.

5.1 Leverantörsbetydelsen

Hur stor del av omsättningen bidrar Scania till de båda företagen? Det är en ganska stor skillnad.

Om vi jämför PlaCell med WABCO så är WABCO cirka 50 gånger större än PlaCell när det gäller

Scanias totala inköpskostnader. Med hjälp av dessa siffror kan då betydelsen ses för de enskilda

leverantörerna. Enligt Scania står WABCO för en mer komplex tillverkning och är i den

bemärkelsen en mer strategisk leverantör än PlaCell. PlaCell kan dock anses strategisk på sin nivå i

värdetrappan, då de också är viktiga för Scania.

5.2 Klassificeringen enligt Scanias matris

Om författarna sedan försöker placera WABCO i Scanias klassificeringstrappa så befinner de sig i

den fjärde kategorin som en ”Development” leverantör. Det stämmer väl överens med vad de

producerar åt Scania i form av bromssystem som är en komplex produkt. De lägger därmed på ett

stort mervärde på produkten. Företagen har ett nära samarbete vid utvecklande av nya produkter.

Input från båda företagen leder till en bättre output. PlaCell placerar sig i den andra kategorin som

en ”Labour” leverantör. Här ser författarna att det inte behövs samma input från Scania för

utvecklandet av produkterna PlaCell producerar. De lägger inte heller på ett så stort mervärde på

produkten. WABCO har en omsättning på drygt 200 gånger mer än PlaCell. Det är därför naturligt

att de har olika resurser.

Båda företagen strävar efter att nå så högt som möjligt på denna trappa och bli så pass stora så att

det utvecklas ett beroendeförhållande från kundens sida. Från Scanias sida anses det att företagen

kan vara viktiga leverantörer oavsett var företaget ligger på trappan. De vill att det eftersträvar att

bli bäst inom den kategori företaget befinner sig inom, istället för att endast titta på de olika

kategorierna.

5.3 Klassificeringen av leverantörerna

Paralleller kan också dras till Krajics matris. Matrisen rangordnar företagen enligt inköpets

betydelse och leverantörsmarknadens komplexitet. Där konstateras att WABCO och PlaCell ligger i
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olika rutor. För WABCO.s del innebär det att de hamnar i rutan för strategiska artiklar, då deras

bromssystem är tekniskt avancerade. Ju mer teknisk avancerad en produkt är, desto mer prioriterad

är leverantören för Scania. Bromssystem är komplexa, vilket gör att risken är större för olika former

av fel. Det är svårare att hitta alternativ när det gäller sådana produkter. Gällande PlaCell hamnar de

i rutan för ”ickekritiska artiklar”. PlaCells produkter är inte komplexa och medför en liten risk. Det

är lättare att hitta alternativ om det skulle bli något fel.

Var befinner sig Scania i WABCO och PlaCells klassificering vad gäller ABC-teorin, det vill säga

en uppdelning i viktiga och mindre viktiga leverantörer? Av intervjun med WABCO framgår att

WABCO inte använder sig av ABC-metoden. De har istället delat in företagen i olika segment, där

Scania ingår i Truck & buss. Där är Scania endast en av de mindre kunderna med fem procent.

Detta anser författarna att det är någon variant på ABC-metoden i alla fall och då skulle Scania

sannolikt hamna i C-kategorin. Detta med tanke på att WABCO levererar till flera större företag

också och de har en större andel i det berörda segmentet. Gällande PlaCell så värderar de Scania

högt bland sina leverantörer. Scania är på en tredje plats sett till omsättningen och enligt ABC-

metoden så skulle Scania vara en A-kund.

Gällande Scania:s klassificering enligt ABC-metoden avseende WABCO och PlaCell så  skulle

sannolikt PlaCell hamna i kategori C. PlaCell är inte oviktiga för Scania, då de är tekniskt mycket

kunniga. De är dock inte oersättliga, då det finns alternativ till dem. Gällande WABCO så hamnar

de i kategori A, då de är ett företag som tillverkar en komplex produkt och är en

utvecklingsleverantör för Scania.

5.4 Värdestjärneteorin

Värdestjärneteorin handlar om att värde skapas på ett annat sätt i ett interaktivt företagande. I båda

företagens fall har det funnits ett samarbete under en lång tid, cirka 20 år. I och med det kan

författarna klart dra paralleller till värdestjärnan i och med att kunskap integreras i den

värdeskapande processen. Scania ställer höga krav på sina leverantörer. Konsekvensen av det kan

författarna se genom att leverantörerna, i och med samarbetet, fått hjälp med viss kunskap eller

erhållit den. I denna process kan kunskap utbytas på olika nivåer. En del är den rent fysiska där

aktörerna träffas och utbyter erfarenheter och kunskap med varandra. Det sker främst mellan Scania

och WABCO, då det handlar om mer komplexa produkter. En annan är den så kallade

bolagskopplade värdestjärnan som handlar om att ju mer information som kan tas till vara från
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kunden, desto större mervärde kan skapas. Om författarna ser på Scanias relation till WABCO och

PlaCell, så är informationen mellan Scania och deras leverantörer högt prioriterat.

Normann och Ramirez utgår i sin värdestjärnemodell från fyra punkter. Den mest uppenbara tycker

författarna är den tredje, som säger att det skapas mervärde utifrån interaktion där leverantören

hjälper till att skapa mervärde för kunden. Gällande mervärdesskapande finns det flera exempel i

empirin. Bland annat det att PlaCell erbjuder mervärde för Scania genom att de har en stor teknisk

kompetens. De är ett slags ”bollplank” mot Scania. Scania erbjuder mervärde för PlaCell genom att

Scania är duktiga vad gäller den ekonomiska utvecklingen och det kan de delge PlaCell. Allt detta

tyder på att båda företagen är aktiva i processen för att skapa mervärde.

Aktiviteten i processen mellan Scania och WABCO för att skapa mervärde åt Scania är att WABCO

är flexibla för kundkrav och är projektledare för nya produkter. Sedan om Scania etablerar sig i

exempelvis Indien eller Kina hjälper WABCO till och levererar. Aktiviteten för att skapa mervärde

för WABCO är exempelvis att Scania kan erbjuda WABCO mervärde genom feedback från en

kompetent och erfaren utvecklingspartner med stor kunskap inom lastbilar och system.

5.5 Involvement Theory

Involvement Theory handlar om vilken grad av engagemang (högt eller lågt) som kunden har med

antingen produkten eller affärsprocessen. Hög involvering är det om produkten är av ett större värde

och är ett stort risktagande. Hög involvering är det gällande WABCO för Scania då de levererar en

komplex produkt (bromsar), som är svårt att få fram någon likvärdig produkt av. Det är en stor risk

då det finns ett fåtal leverantörer som kan producera just den produkten.

Låg involvering är det om varan är av mindre värde och har en liten risk. Det lutar mer åt låg

involvering gällande PlaCell. Volymen är ganska låg, men däremot är kompetensen rätt hög.

PlaCell är tekniskt kompetenta och tillverkar produkterna på ett kostnadseffektivt sätt.

Kompetensen är minst lika viktig som volymvärdet. Däremot är riskbenägenheten liten, då det finns

alternativ om än inte riktigt lika kompetenta som PlaCell.

5.6 Mervärdesteorin

Enligt mervärdesteorin definieras mervärdet som ”någonting extra eller nytt som företaget

producerar till sina kunder”. Det som Scania får i mervärde av WABCO är att de erbjuder att
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leverera och stödja Scania oavsett var i världen Scania etablerar sig. WABCO är en av de

världsledande bromssystems leverantörerna när det gällande teknisk utveckling. WABCO finns

också exempelvis i Brasilien och är öppna för lokal produktion där, vilket är viktigt för Scania.

Även komplexa system till deras nya generation lastbilar produceras i Brasilien. WABCO arbetar

även hela tiden med att förbättra sina metoder och erbjuder Scanias verkstadspersonal löpande

utbildning på WABCO:s produkter och system. Dessutom har WABCO en lång erfarenhet av att

vara Scanias leverantör, vilket gör att de känner till Scanias krav och behov. Scania vet också att

WABCO är flexibla för kundkrav, vilket rimligtvis även det skapar mervärde för Scania.

PlaCell erbjuder mervärde till Scania i form av att de kan lösa tekniska problem på ett

kostnadseffektivt sätt. 15-20 procent av leverantörerna kan göra precis vad som helst då de har en

stor teknisk kompetens. PlaCell tillhör dessa procent. Dessutom finns det en bra dialog företagen

emellan rent kommersiellt.

Det som Scania kan erbjuda WABCO i mervärde är exempelvis genom feedback från en kompetent

och erfaren utvecklingspartner med stor kunskap inom lastbilar och system eller genom att

WABCO erhåller information från slutkund om framtida systembehov eller utveckling.

Detta att ha Scania som kund innebär ett mervärde för PlaCell. Det innebär en viss status att ha en

så känd kund som Scania.

Det värde som skapas inom värdestjärneteorin skapar ett mervärde, inte enbart för Scania, utan även

för WABCO och PlaCell. I och med den input företagen får från varandra leder det till en förbättrad

output i slutändan, vilket gynnar alla.

5.7 Beroende/oberoende relationer

Enligt teorin beroende/oberoende relationer består de beroende av en rad bindningar, medan de

oberoende uppstår när risken och omsättningen är liten. Om författarna tittar på eventuella

beroendeställningar när det gäller Scania och WABCO kan författarna se vissa tendenser som

antyder ett visst beroendeförhållande mellan parterna. De flesta av de olika bindningarna kan

kopplas till relationen. Exempelvis juridiska bindningar, då avtal skrivs med tre års mellanrum.

Även de sociala bindningarna är aktuella. Etablerandet av kontakter mellan WABCO och Scania

kan uppfattas som investeringar och därmed går samarbetet lättare. Det kan också nämnas de
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kunskapsmässiga bindningarna. WABCO vet vad Scania vill ha och anpassar sin produktion

därefter och det går smidigt. WABCO kan till och med starta egen produktion i exempelvis Indien

om Scania etablerar produktion där.

Gällande PlaCell är det svårt att påvisa något beroende då PlaCell endast står för en liten del av

Scanias totala omsättning. Däremot är det mer tveksamt om PlaCell befinner sig i en

beroendeställning till Scania, då Scania står för cirka 14 procent av PlaCells totala omsättning.

Dessutom säger Magnus Tibratt under intervjun med PlaCell att det är lite av prestige och status att

ha Scania att leverera till. Detta för tankarna till Marknadsmässiga bindningar, det vill säga statusen

att vara leverantör till ett känt företag. Det går då att säga, enligt författarnas uppfattning, att det

finns ett beroendeförhållande mellan PlaCell och Scania.

5.8 Leverantörsrelationen

Enligt Gadde-Håkansson karaktäriseras en leverantörsrelation av sex olika punkter. Dessa stämmer

väl överens med vårt fall. Komplexiteten är stor, det vill säga Scanias relationer med WABCO och

PlaCell är både tekniska, ekonomiska och sociala. De mest uppenbara tycker författarna är den

tekniska med anledning av de avancerade produkterna från främst WABCO, och den sociala, tack

vare de goda relationer som det ser ut att vara mellan företagen.

Anpassningarna är tydligast gällande det produktionsmässiga. Både WABCO och PlaCell anpassar

sina produkter utifrån Scanias krav på standardkomponenter. WABCO tycker emellertid att det

ibland kan vara svårt att anpassa sig efter Scanias krav, men det framgår inte om de känner sig

pressade av Scania. Någon press uppger sig PlaCell inte känna.

Scanias båda relationer med WABCO och PlaCell bygger på långsiktighet. Långsiktigheten är

tydligast gällande WABCO för där har företagen treårsavtal och har haft det i många år. Gällande

PlaCell så baseras den på överenskommelser, men då de har förekommit under lång tid så råder

långsiktighet.

Ett ömsesidigt beroende är skapat mellan berörda företag och gäller främst den tekniska biten, men

även ekonomiskt. Tilliten mellan företagen har också utvecklats tack vara bland annat

komplexiteten.
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Relationen omfattar samarbete. Några större konflikter har inte påvisas, men möjligen det att

WABCO och Scania kan ha delade meningar angående vissa av Scanias krav gällande vad de

eftersträvar är kanske en antydan till konflikt. Annars är det endast i samband med

avtalsförhandlingarna vart tredje år som det kan finnas en risk för konflikt.

5.9 Leverantörsrelationers effektivitet

Möjligheter till teknisk utveckling genom leverantörsrelationer är också goda. Detta med att Scania

tillsammans med WABCO sätter en viss press på varandra leder till bättre produkter och då också

större framgång för företaget.

5.10 Problem med leverantörsrelationer

Några större problem med dessa leverantörsrelationer har inte kunnat påvisas i undersökningen.

WABCO har en del mer komplicerade produkter och PlaCell har enklare artiklar. Scania har därför

endast korta överenskommelser med PlaCell. Detta gör att de lättare kan bryta sig ur samarbetet om

de anser att företaget tar för mycket betalt eller om kvalitén och leveransprecisionen är för dålig.

5.11 Single, multiple sourcing

Single och multiple sourcing handlar om att använda sig av en eller flera leverantörer per artikel.

Scania använder sig av multiple sourcing gällande WABCO. Detta för att främst sprida riskerna

mellan fler leverantörer, då det inte finns så många som besitter den kompetensen. Gällande PlaCell

lutar det även här åt multiple sourcing.
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6. Resultat

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie analysera huruvida ett långsiktigt samarbete

med en underleverantör är avgörande vid omförhandling om fortsatta leverantörssamarbeten.

Leverantörsbetydelsen för Scania är väldigt viktig. Scania lägger ner mycket tid och resurser på att

hitta duktiga och pålitliga leverantörer. Detta är något underleverantörerna i hög grad är medvetna

om och många leverantörer ser positivt med att ha Scania som kund, då Scania på ett sätt går in som

garant för att det är ett bra företag.

När Scania väljer leverantör använder de sig alltid av ”case by case” metoden, det vill säga att de

vid leverantörsval ser till de olika behov som finns. Det spelar ingen roll var i världen

leverantörerna befinner sig. Kvalitén beror inte på landet, utan på leverantören.

Trots goda erfarenheter mellan företagen är det inget som säger att Scania ska fortsätta använda sig

av vare sig WABCO eller PlaCell som framtida leverantörer. Det är som Scania säger alltid från fall

till fall. Författarna kan dock genom undersökningen se att det finns tendenser till att nära och bra

leverantörsrelationer borgar för fortsatt framtida samarbeten.
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7. Slutsats

Vad får företags långsiktiga samarbeten med underleverantörer för effekter på minskade

produktionskostnader, samt bibehållen kvalité, inom fordonsbranschen?

Effekten av långsiktigt samarbete med underleverantörer kan bli att produktionskostnaderna

minskar givet bibehållen kvalitet. Däremot är denna effekt inte ett givet faktum vid alla samarbeten.

Långsiktigt samarbete mellan kund och leverantör skapar goda relationer och stor kunskap om

varandra. Det är en förutsättning att företagen vet var de har varandra när de ska ta fram en ny

produkt eller diskutera produktionseffektiviseringar för lägre framtida kostnader. Det förekommer

kunskapsutbyte mellan företagen, vilket i sin tur leder till att kvalitén på så sätt garanteras då kund

tillsammans med leverantören är med från början vid nya projekt. Företag strävar efter att hålla

produktionskostnaderna nere utan att göra avkall på kvalitén. Ett nära samarbete mellan företag och

leverantör är ett måste för att kunna vara med och konkurrera när det gäller branschens utveckling.

Detta tillsammans med en sund och kontinuerlig konkurrenssituation, där rätt produkt ligger hos rätt

leverantör ger den bästa totalkostnaden.
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8. Avslutande diskussion

I dagens samhälle blir det allt viktigare med leverantörsrelationer för att kunna vara

konkurrenskraftiga. Inköpskostnaderna ökar alltmer och för att få dessa så låga som möjligt krävs

nära samarbeten med underleverantörerna. Samarbeten, relationer, sund konkurrens och rätt

produkter hos rätt leverantörer leder till att kostnader kan sänkas och produktionseffektiviseringar

genomföras. Författarnas undersökning påvisar att Scania lägger stor vikt vid att deras

leverantörsrelationer ska fungera och av undersökningen att döma är samarbetet gott. Känslan är att

Scania har tjänat på detta, då det i nuvarande lågkonjunktur inte talas om permitteringar för Scanias

del, medan man hör regelbundet nedskärningar av personal för exempelvis Volvo. Det tyder på att

Scania går bättre än en hel del stora företag, men om det beror på goda leverantörsrelationer går inte

att säga. Scania har i alla fall goda förutsättningar att klara av lågkonjunkturen på ett bra sätt så

framtidsutsikterna bör vara ganska goda. Att få ner sina inköpskostnader så mycket som möjligt är

ett bra tecken!

Det går alltid att diskutera om det är bra att ha få eller många leverantörer. Scania anser att fler

komponentleverantörer med systemleverantörer som komplement ger lägre totalkostnad. Det är

dock inget som säger att det fungerar för alla företag. Enligt bland annat Stig-Arne Mattsson är

trenden att det går mot färre leverantörer för att lättare etablera partnerskap. Scania går alltså i

motsatt riktning. Trots det verkar det fungera för dem, då relationerna med de undersökta företagen

WABCO och PlaCell fungerar till synes bra.

8.1 Förslag till vidare forskning

Avslutningsvis finns det en hel del att göra inom detta område. Det är möjligt att gå in och

analysera fler företags leverantörsrelationer för att få en bredare förståelse för ämnet. En annan

variant är att jämföra två företags relationer med sina leverantörer (exempelvis Scania och Volvo),

för att se hur relationerna skiljer sig från varandra.
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9. Ordlista

Affärsenhet = Definieras som en del av verksamheten med eget redovisningsansvar.82

En division = Det är en del inom en koncern.83

Formsprutning = Det är en vanlig tillverkningsmetod för främst detaljer av olika termoplaster.84

Kärnvärde = Vinsterna av en ”kärnlösning”, jämfört med priset som man får betala för lösningen.85

Låglöneländer = Det är alla de länder som inte tillhör gruppen höglöneländer. Höglöneländer är de

flesta länder i Europa (undantag Östeuropa), samt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland och

USA. Länder såsom Indien och Kina är låglöneländer.86

Logistik = Läran om effektiva materialflöden.87

Leverantörsmarknadens komplexitet = Marknaden är väldigt stor och består av många olika aktörer

och relationer. Ett företag är beroende av flera aktörer för att allt ska stämma.88

Riskprofil = Den risk man väljer att ta, till exempel gällande sitt sparande.89

                                                  
82 http://www.laurelli.com/ordbok/ord/affarsenhet.asp, 2008-11-07.
83 http://sv.wikipedia.org/wiki/Division, 2008-11-07.
84 http://sv.wikipedia.org/wiki/Formsprutning, 2008-11-20.
85 Grönroos Christian, Service Management and Marketing, - a customer relationship management approach, 2001, s 142.
86 http://svt.se/content/1/c6/39/61/74/allabehovs.pdf, 2008-11-07.
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Bilagor

Bilaga 1: Frågor till WABCO

1. Hur stor procentuell del av er totala omsättning står Scania för?

Scania står för ungefär fem procent av den totala omsättningen för WABCO.

2. Antar att ni klassificerat företagen, var ligger Scania på denna lista i sådant fall?

WABCO har delat in företagen i olika segment. Dessa är Truck o buss, trailers, independent

aftermarket och cars. Scania ingår i Truck & buss, vilket är det största segmentet för WABCOs

del och där är Scania en av de mindre kunderna. Däremot om det jämförs med kunder på

trailers och independent aftermarket så är Scania en storkund. Volymmässigt är både Volvo och

Daimler större än Scania. Scania är alltså ett av de mindre företagen i segmentet av de stora

lastbilsbyggarna, då de endast står för 5 procent av den totala omsättningen. De kallas premium

customer. Någon uppdelning i ABC-kunder har inte WABCO.

3. Hur länge har det funnits ett samarbete mellan företagen?

WABCO har varit leverantör i minst 20 år till Scania.

4. Hur långa kontrakt skriver ni med Scania?

WABCO skriver vanligtvis kontrakt på tre år med Scania. ”Lta long term agreement”. Inom

truck och buss är det vanligast med Tre-fyra års kontrakt med kund. De vill inte ha kortare

kontrakt än tre år. Tre-fyra år är bra för WABCO. Det ger företaget möjlighet att investera i

kostnadsrationaliseringar. Om WABCO vet att de har en viss volym under ett visst antal år kan

de förutsätta kostnadsratio, till exempel att produktionen flyttar till Indien. Det kan WABCO

inte göra om de kan förlora volymer inom ett halvår.

5. Varifrån kommer varorna som Scania köper av er?

Allt som levereras inom Europa är vanligtvis producerat i Europa. För produktionen i Brasilien

levereras de från samma land. Företaget diskuterar för närvarande om de ska flytta en del av

produktionen till Indien, men inget beslut är taget.
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6. Vad gör ni rent konkret för att stärka er relation med Scania?

WABCO har en viss mötesstruktur. De har global review meeting två gånger per år. De mötena

handlar om inköp och kvalitet där det diskuteras igenom alla punkter globalt inklusive

Brasilien. WABCO har även lokala möten i Europa som kallas ”team days”. Sedan har de en

gång per år ett technical management möte då WABCO business team chefer på management

nivå träffar Scanias inköpschef och utvecklingschefer. Då presenteras nya system och hur de

systemen ska utvecklas. Även nya idéer presenteras. Scania ger dessutom feedback på vad som

presenterats och vad de kan tänkas behöva på några års sikt. Andra möten som inte är

inplanerade kan förekomma vid behov. WABCO har ett globalt key account team som består

av två säljare och en person som har hand om kvalitets koordineringen, som endast jobbar emot

Scania. De jobbar med att ge Scania den service och information de kan tänkas behöva. De vet

vem de ska vända sig till.

7. Vad får ni ut av er relation med Scania förutom det rent ekonomiska?

Scania är även en utvecklingspartner som kan ge oss en input när de gäller själva lastbilen om

det systemet. Även fälttester som Scania gör kan komma WABCO till godo. De får även

information från technical management mötet angående vad som kan vara framtida

systembehov och input från slutkunden.

8. Har Scania några speciella önskemål som kräver teknisk utveckling från er sida?

Vi har olika system där vi har olika produkter för Scania. Det varierar från att det är Scanias

artikelnummer som vi ska sätta på vår standard produkt, till att utveckla till exempel en lufttork

eller ett system enligt Scanias önskemål.

Det har hänt att Scania bytt leverantör till oss då den andra leverantören haft stora problem. De

har då kommit till oss då vi troligtvis är snabba och flexibla.

9. Hur mycket anpassar ni er tekniskt efter Scanias krav?

När det gäller standardkomponenter är det svårt att anpassa sig efter Scanias krav. Där har vi

haft en del diskussioner med att vi har standardkomponenter som vi säljer till flera olika

kunder. Scania vill ha samma produkt, men har sin egen produkt spec. Då kan det bli en del

diskussioner huruvida hur mycket vi måste testa artikeln för att se om den uppfyller deras spec,

eller om en anpassning kan ske efter standardprodukten. I normalfallet när det gäller större

projekt så anpassar vi oss efter Scanias krav. Vi har också en viss diskussion och försöker att

anpassa oss. Deras krav kanske vi inte alltid tycker stämmer överens med verkligheten, men vi
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är alltid öppna för att anpassa oss till Scanias krav och det är ofta en förutsättning för att få

leverera.

10. Vad innebär Early warning system, som tas upp i Customer Partnership Model?

Det gäller fältkvalitén. Med hjälp av de data från de fältreklamationer vi har försöker vi

förutsäga om vi har ett problem i vår produktion. Det är ett sätt att se om reklamationerna går

upp för en viss komponent. Då kan vi förutsäga om vi haft ett problem i produktionen och om

det är någonting som behöver åtgärdas. Det leder till en hel del övervakning.

11. Vad trycker ni extra på när ni ska förhandla om ett avtal med Scania?

Dels att de vill ha ett långtidsavtal så att de kan investera i kostnadseffektiva åtgärder. Även

materialprisindex är viktiga för oss, något som kunderna kan ha svårt att acceptera. Gällande

volymer är det svårt att få kunden att lova en viss volym, men på något sätt vill vi ha en

årsbasisvolym eller en marknadsandel från kundens sida. En annan viktig del är att vi får vara

med från början i produktutvecklingen när det gäller nya artiklar.

12. Vad erbjuder ni för mervärde för Scania som får de att välja er även i fortsättningen?

Vi är ett innovativt företag, ett världsledande företag när det gäller teknisk utveckling. Ett

globalt företag kan leverera och supporta Scania oavsett var de finns. Oavsett om de etablerar

sig i Indien eller Kina kan vi leverera och supporta där med. Bcc best cost country chosing. De

använder sig av underleverantörer från Kina och Indien som har en attraktiv prisnivå för

kunden. WABCO är ansvariga för dessa leverantörer och har samma kvalitetskrav på dem, ett

globalt kvalitettestkrav. Vi finns i Brasilien och är öppna för lokal produktion där, vilket är

viktigt för Scania. Även komplexa system till deras nya generation lastbilar produceras i

Brasilien. De erbjuder närhet av produktion, plus att vissa länder har höga importtullar.

WABCO arbetar även hela tiden med att förbättra sina metoder och erbjuder Scanias

verkstadspersonal löpande utbildning på WABCO produkter och system.

13. Vad gör ni för att möta den ökade konkurrensen från låglöneländerna?

Dels leder de produktutvecklingen och teknologierna. Det är en viktig del att alltid ligga främst.

WABCO har även produktion i dessa länder, som vi kan dra nytta av. WABCO ökar

sourcingen därifrån också till våra produktionsenheter i Europa. WABCO får fler och fler

underleverantörer från Kina och Indien.
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I vissa fall är det inte lönsamt att flytta produktionen till låglöneländer i Asien. Det beror på att

vissa kritiska komponenter inte finns tillgängliga i Asien. Då måste det köpas komponenter i

Europa och sedan skickas till Asien och sedan tillbaka till Europa. Det kan bli dyrare än att ha

produktionen kvar i Europa

14. Scania arbetar för att minska sina inköpskostnader utan att göra avkall på kvaliteten.

Samtidigt stiger löner och råvarupriser för WABCO. Hur hanterar ni detta?

En sak kan vara att Scania ger oss högre volymer eller en större marknadsandel. På så sätt ökar

våra volymer och kompensation sker för ökade råvarupriser. Kostnadsrationaliserade projekt,

designändringar och byte av underleverantörer produktflyttas inte enbart till Kina och Indien,

utan även till Polen. Under detta år har materialprisökningar varit ett stort problem för

WABCO och där har vi inte helt kunnat åtgärda genom kostnadsrationalisering. Det finns en

del att göra när det gäller underleverantörerna, men när det gäller leverantörer av råvaror är det

svårare att påverka.

15. Hur använder ni er av Benchmarking?

Vi har tre olika sätt av benchmarking som vi jobbar med. Dels för produkt och system från

konkurrenter har vi värdeanalysteam som räknar på produktionskostnader för olika produkter.

En utvärdering av själva konkurrenterna gör marknadsavdelningarna genom bland annat

SWOT analysen. Den sista är cleta där WABCO är medlem.

16. Varför ska Scania behålla er som leverantör och inte byta till en billigare leverantör?

Vi är en välkänd leverantör till Scania med lång erfarenhet av att vara deras leverantör och

känner till deras krav och behov. Vi är flexibla för kundkrav, flexibla och bra projektledare för

nya produkter. Om Scania vill starta produktion i Kina och Indien så finns vi på plats för att ge

service och support. Vi arbetar i projektgrupper. Återigen är närheten till kund viktig.

17. Innebär Benefits sharing att dra nytta av varandras specialistkunskaper?

Rent ekonomiskt genom samarbetet kan det reducera våra produktkostnader processkostnader

eller utvecklingskostnader Det går också att diskutera en delning av de insparande kostnaderna

mellan företagen. Till exempel utvecklingskostnader som sjunker.
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18. Vad kan Scania erbjuda för mervärde för er?

• Feedback från en kompetent och erfaren utvecklingspartner med stor kunskap inom

lastbilar och system.

• Möjlighet att provköra system på testbanor, även i vintermiljö.

• Information från slutkund erhålls om framtida systembehov/utveckling.

• Scania kan ge förslag på förbättrad produktionsprocess (benchmarking).

• Förslag från Scania angående leverantörer som WABCO kan använda.

Bilaga 2: Frågor till PlaCell

1. Hur stor procentuellt del av er totala omsättning står Scania för?

14 procent.

2. Antar att ni klassificerat företagen, var ligger Scania på denna lista i sådant fall?

Scania ligger på en tredje plats i omsättning och PlaCell värderar dem högt. Enligt ABC

metoden så är Scania en A-kund.

3. Hur länge har det funnits ett samarbete mellan företagen?

1991 började företagen samarbeta med varandra.

4. Hur långa kontrakt skriver ni med Scania?

Vi har inga kontrakt utan så länge vi sköter oss så fortsätter de att beställa, har inget inga avtal

med Scania. De jobbar mot prognos sex månader, med EDI.

5. Vad gör ni rent konkret för att stärka er relation med Scania?

Hårt arbete och ger bra och rak information om de har några problem och tvärtom. Det finns en

bra dialog. Information och support är viktigt.

6. Vad får ni ut av er relation med Scania förutom de rent ekonomiska?

Att jobba med Scania är väldigt utvecklande för oss, ställer krav på att den tekniska

kompetensen utvecklas. Känns att vi utvecklas tillsammans med Scania. Inte fel att ha Scania

som kund då de borgar för en viss kvalité, då Scania väljer sina leverantörer noga.
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7. Har Scania några speciella önskemål som kräver teknisk utveckling från er sida?

Inga uttryckta krav på att vi ska höja oss. När de gäller kvalitetssystem är TS certifiering ett

krav när Scania letar nya leverantörer. PlaCell använder sig idag av 9001 och jobbar med att

införandet av TS.

8. Hur mycket anpassar ni er tekniskt efter Scanias krav?

Vi följer de instruktionerna som Scania ger.

9. Vad trycker ni extra på när ni ska förhandla om ett avtal med Scania?

Det handlar om att räkna rätt annars får vi inte vara med. Företaget kan räkna rätt på två sätt,

antingen räkna fel och få jobbet på grund av det, vilket kan vara ödesdigert. Räknas fel på

andra hållet så får vi inte jobbet så det är viktigt att jobba igenom förfrågningarna så det blir så

rätt som möjligt. Sedan kan det dyka upp förbättringsförslag när vi ska omförhandla, men det

behövs vara hyfsat intressant för det för med sig mycket om vi ska gå in och ändra i processen.

Det får vara dignitet på förbättringen om det ska bära sig.

10. Vad erbjuder ni för mervärde för Scania som får dem att välja er även i fortsättningen?

En bra dialog rent kommersiellt. Bra back up när det gäller teknisk support, att kunna vara ett

bollplank mot Scania. Vi ligger på en intressant nivå för Scania rent ekonomiskt.

11. Vad gör ni för att möta den ökade konkurrensen från låglöneländerna?

Hela tiden jobba med förbättringar. Kan vi få till en process där vi inte har för mycket hands on

aktiviteter på detaljerna så är vi konkurrenskraftiga. Så fort som vi börjar plocka med

komponenterna så minskar konkurrenskraften. När det gäller rena processen så är vi likvärdiga.

Samma typ av maskin och material.

12. Scania jobbar för att minska sina inköpskostnader utan att göra avkall på kvaliteten.

Samtidigt stiger löner och råvarupriser för PlaCell. Hur hanterar ni detta?

Vi måste jobba med förbättringar och effektiviseringar hela tiden för att kunna kompensera mot

lönekostnadsförändringar. Inget som Scania vill betala för. Scania ser gärna att PlaCell tar hand

om ökade lönekostnader genom effektiviseringar. Materialprisförändringar justeras allt

eftersom inköpspriset på råvaran går upp. Scania förhandlar avtal med råvaruleverantörerna

själva och kan på så sätt få upp volymen.
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13. Hur använder ni er av benchmarking?

Vi använder sig inte så mycket av det, vi är ständigt ute och ser sig omkring.

Vi har ingen uttalad strategi.

14. Varför ska Scania behålla er som leverantör och inte byta till en billigare leverantör?

Leveransprecision på nästan 100 procent. En bra support och teknisk kompetens. Att PlaCell är

konkurrenskraftiga med tanke vad de har i värdekedjan.

15. Vad kan Scania erbjuda för mervärde för er?

Trender och vad som kommer i framtiden. Scania ligger långt fram Effektiviseringar och

framtidsarbete. Öppenheten mellan företagen vad som gått bra respektive dåligt. Även när det

gäller att ha Scania som kund innebär ett mervärde för PlaCell.

Bilaga 3: Frågor till Scania angående WABCO

1. Hur stor andel av era inköpskostnader står WABCO för?

De står för ungefär 50 gånger mer än PlaCell när det gäller Scanias totala inköpskostnader

globalt.

2. Är WABCO en prioriterad leverantör för er?

WABCO är en tillverkare av bromssystem som i stor grad är en komplex produkt. Betydelsen

för en leverantör ökar desto mer teknisk avancerad produkten är. Risken är även större vid en

komplex produkt. Att hitta alternativa leverantörer är inte lika lätt när det gäller sådana

produkter.

3. Hur länge har ett samarbete funnits mellan er och WABCO?

Det har funnits ett samarbete mellan företagen i mer är 20 år.

4. Väljer ni att skriva långa eller korta kontrakt med WABCO?

När det gäller strategiska leverantörer så skriver vi allt som oftast längre avtal viktigt att ge mer

komplexa produkter ett större utrymme när det gäller tid för att på så sätt kunna få ner

kostnaden för produkten. Tid och volym är allts två viktiga parametrar att ta hänsyn till vid

kontraktsskrivning när det gäller komplexa produkter.
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5. Hur jobbar ni med att stärka er relation med WABCO?

Exempelvis har de olika temadagar för att på så sätt få ett så bra samarbete som möjligt. Scania

anser att det är viktigt med en bra relation till sina leverantörer. En bra relation skapar en

ömsesidig förståelse och engagemang. Båda parter lägger manken till för att hitta lösningar och

förbättringar.

6. Vad anser ni WABCO kan erbjuda som andra leverantörer av bromssystem inte kan

erbjuda?

Diversifiering (det finns inget direkt skäl då de har liknande lösningar som de övriga ledande

tillverkarna). Riskspridning och konkurrens är två andra viktiga skäl.

7. Anser ni att den Customer Partnership Model som WABCO tagit fram fungerar för er?

Mer strategiskt för dem. Bra på många sätt. De är mer drivande än Scania

8. Vad är prioriterat när ni förhandlar om avtal med WABCO?

Cost based prising, kostnadsbaserad prissättning. Trycker hårt på produktivitet, det vill säga

sänka sina kostnader genom förbättringar och dela med sig. de tillsammans med Scania ta

ansvar för marknadsutvecklingen, delat ansvar. Kostnadsbaserade eftermarknadspriser,

produktionspris=eftermarknadspris.

9. Vad kan WABCO erbjuda i form av mervärde för er?

Bidrar till utveckling till lastbilar, lokal produktion. Lokal produktion är viktigt i länder med

höga importtullar.

10. Är det vanligt med leverantörer i låglöneländer för Scanias del?

Ja relativt. Här tillämpar företaget BCC- principen. Det är inte landet som avgör slutresultatet

utan leverantören. Enligt den är det bland annat artikeltyp, avstånd, risk, typ av leverantör och

socialt ansvar viktiga faktorer som Scania väger in. Den primära leverantörsstatusen baseras på

Quality Delivery Cost (QDC) vilket ger en bra totalkostnadsbild.  Med andra ord är kvalitén

viktig för Scania för att behålla sin nuvarande status.

11. Klassificerar Scania sina leverantörer?

Klassificerar enligt trappan.
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12. Hur ser ni långsiktigt när det gäller just bromsar som är teknisk komplext uppbyggda?

Använda projekten till att skapa dual sourcing och leverantör skiften. Kontinuerligt

konkurrensutsätta produktsortimentet med avseende på bcc best cost country.

Bilaga 4: Frågor till Scania angående PlaCell

1. Hur stor andel av era inköpskostnader står PlaCell för?

Om vi jämför PlaCell med WABCO så är WABCO cirka 50 gånger större än Placell när det

gäller Scanias totala inköpskostnader.

2. Är PlaCell en prioriterad leverantör för er?

PlaCell är en kontraktsleverantör för oss, det innebär att de sysslar med produkter med relativ

låg grad av komplexitet. Det är lätt att hitta alternativa leverantörer till plasttillverkare. De är

prioriterade på så sätt att de får förfrågningar från Scania.

3. Hur länge har ett samarbete funnits mellan er och PlaCell?

Det har funnits ett samarbete mellan Scania och PlaCell i cirka 20 år.

4. Väljer ni att skriva långa eller korta kontrakt med PlaCell?

För mindre strategiska leverantörer med mindre komplexa produkter skriver Scania endast

korta avtal, det vill säga inte längre än ett år. PlaCell är lättare att konkurrensutsätta än ett

företag med mer komplexa produkter. Just nu finns det inga kontrakt mellan Scania och PlaCell

förutom ett som gäller att de ska leverera till Scania

5. Hur jobbar ni med att stärka er relation med PlaCell?

Vi jobbar mycket med temadagar. Att ha en bra relation med våra leverantörer är viktigt för

oss, det ger prioritet när det gäller kriser. Det blir även svårt för leverantören att komma med ett

negativt besked till oss när man har en stark relation. Man gör då allt och lite till för att lösa

problemet.

6. Vad anser ni PlaCell kan erbjuda som andra plastleverantörer inte kan erbjuda?

15-20 procent av leverantörerna kan göra precis vad som helst, stor teknisk kompetens.
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PlaCell tillhör dessa procent.

7. Vad är prioriterat när ni förhandlar om avtal med PlaCell?

Vi tittar generellt på att det ska finnas en balans mellan kvalitet och leveranssäkerhet.

Leverantören ska gilla att göra affärer med Scania. De ska vara kostnadseffektiva. Det gäller att

ha en balans. Flera parametrar måste finnas, du kan ha ett väldigt litet och slimmat företag som

kan offerera väldigt billigt, men om det blir ett problem om du har ett nytt projekt där du ska

förändra artikeln då kan du inte jobba med den lev, för och nackdelar med att ha små och

extremt slimmade företag. Tittar på vad de är för typ av artikel. Är det en artikel som inte är

strategisk och komplicerad kan företaget handla av en leverantör som inte kommer ha någon

större betydelse för Scania. PlaCell har en viktig strategisk betydelse, de är tekniskt

kompetenta, de kan ta en liten klurig artikel och tillverka den på ett kostnadseffektivt sätt. Det

är deras styrka. Ur den aspekten är PlaCell strategiska. Det är inte alltid volymvärdet som är

helt avgörande utan även kompetensen hos företaget är minst lika viktigt.

8. Vad kan PlaCell erbjuda i form av mervärde för er?

De kan lösa tekniska problem på ett kostnadseffektivt sätt.

9. Är det vanligt med leverantörer i låglöneländer för Scanias del?

Ja relativt, best cost country principen tillämpas, artikeltyp, avstånd, risk typ av

leverantörsland, den primära leverantörstatusen i avseende på qdc quality delivery cost.

10. Klassificerar Scania sina leverantörer?

Klassificerar enligt trappan.

11. Hur ser ni på ett långsiktigt samarbete när det gäller PlaCell?

Det är en risk när man varit kund hos en leverantör i över 20 år att de också har 20 års nya

artiklar och reservdelar. De har också väldigt många artiklar som är reservdelar där. Risken är

om företaget har 25 procent som är produktionsartiklar och 75 procent som är reservdelar. I de

fallen går det inte att flytta produktionsverktygen till en ny leverantör och starta upp för det

kostar för mycket. Det är risken med att sitta med ett långsiktigt samarbete.
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Bilaga 5: Kompletteringsfrågor till Scania

1. Hur ser ni på långa relationer?

I och med att Scania samarbetat med leverantörerna under en avsevärd lång tid, har de på så

sätt skapat goda relationer och stor kunskap om varandra. Det är en förutsättning att företagen

vet var de har varandra när de ska ta fram en ny produkt eller diskutera

produktionseffektiviseringar för lägre framtida kostnader. Det förekommer kunskapsutbyte

mellan företagen, vilket i sin tur leder till att kvalitén på så sätt garanteras då Scania

tillsammans är med från början vid nya projekt. Erfarenheten av att jobbat med varandra

tidigare med positiva minnen borgar för ett fortsatt samarbete företagen emellan.

2. Hur stor andel av era leverantörer är systemleverantörer?

Scania och dess underleverantörer har ett nära samarbetet med varandra vilket är ett måste för

att kunna vara med och konkurrera när det gäller utveckling. I Scanias fall så har man ingen

majoritet av systemleverantörer utan går mot strömmen och snarare ökar antalet

komponentleverantörer. Det är ett steg för att på så sätt kunna minska sina inköpskostnader.

Flera av komponenter som ligger hos systemleverantörer är egentligen kanske inte tillräckligt

komplexa för att ligga där. Företagen kan därför minimera sina kostnader genom att flytta de

till en renodlad komponentleverantör.

3. Vad är viktigt när ni väljer leverantör?

När Scania väljer leverantör så använder de sig alltid av ”case by case” det vill säga vid varje

val så ser man till olika behov etc. Det spelar ingen roll vart i världen leverantörerna befinner

sig. Kvalitén beror inte på landet det beror på leverantören. Chansen att det ska bli en lyckad

relation ökar dock desto närmare Europa man kommer dels för att man ligger närmare varandra

kulturmässigt samt dels på grund av den logistiska fördelen. Det är enklare att jobba rent fysiskt

med en leverantör i Europa, då det är liten eller ingen tidsskillnad men hittar Scania en bra

leverantör utanför Europa finns det inga hinder att flytta om de uppfyller Scanias kommersiella

och kvalitetsmässiga krav, samt krav i fråga om lagar och regler.


