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FÖRORD

I detta förord vill vi tacka de personer som har hjälpt oss färdigställa denna uppsats. Först vill vi
rikta ett tack till vår handledare Mats Westerberg som har hjälpt oss med råd och synpunkter
under arbetets gång. Sedan vill vi tacka de opponenter som har under arbetets gång gett förslag
och synpunkter på hur vi kan förbättra vårt arbete. Ett tack också till ledningsgruppen inom
Ferruform AB och Plannja AB för att de tog sig tid att intervjuas.

Slutligen vill jag, Johan, tacka min sambo Linnéa för att hon har stått ut med mig under tiden jag
har skrivit uppsatsen.

Luleå, 2000

Johan & Kent



SAMMANFATTNING

Denna uppsats behandlar ledningsgruppens syn på aktiviteter inom företagets värdekedja. Första
syftet med uppsatsen var att identifiera, beskriva och jämföra vad olika personer inom
ledningsgruppen har för uppfattning om var kundvärde skapas och hur kundvärdet kan ökas i
framtiden. Det andra syftet var att beskriva och jämföra om synen på företagets
konkurrensstrategi är lika bland personerna i ledningsgruppen inom samma företag. Teorin som
vi använde var av en utvecklande och beskrivande karaktär om konkurrensstrategier, värdekedjan
och hur kundvärde skapas. Undersökningen gjordes på två tillverkande företag där respektive
ledningsgrupp intervjuades. Vad som kom fram i empirin och analysen var att det rådde enighet
mellan de båda företagens ledningsgrupper om att det mesta kundvärdet skapas inom aktiviteter i
värdekedjan som följer efter tillverkning och olika kundnära aktiviteter. Kundvärdet kan enligt
företagen ökas genom att än mer än i dag arbeta nära kunderna samt att kunna erbjuda dem
helhetslösningar. De konkurrensstrategier som företagen använde var dels kostnadsfokus på ett
företag samt i huvudsak differentiering på det andra företaget. Det rådde samsyn i en av
ledningsgrupperna om vilken konkurrensstrategi som företaget använde sig av. I det andra
företagets ledningsgrupp var det inte lika mycket samsyn över vilken konkurrensstrategi de
använder inom företaget.



ABSTRACT

This thesis deals with the executive group´s view on activities within the company´s value chain.
The first purpose of this thesis was to identify, describe and compare the opinion of different
persons in the executive regarding where customer value is beeing created and how it can be
increased in the future. The second purpose was to describe and compare if the view regarding
the company´s competitive strategy was identical and shared by everyone in the executive group
at the same company. The theory we used developed and described competitive strategies, the
value chain and how customer value is beeing created. The research was done in two
manufacturing companies where we interviewed the members of the executive groups. The
members of the executive groups were unanimous in their views that the most customer value
was created in activities in the value chain that followed manufacturing and different activities
that had some links to the customer. According to the researched companies, customer value can
be increased in the future through an even closer cooperation with the customers than today, and
also by offering them complete solutions. Both companies were unanimous in their views that the
goal of supplier cooperation is to reduce costs and to get a better quality of the company´s
products.  The competitive strategies that were used were cost focus in one company and
differentiation in the other company. The members of one of the executive groups were
unanimous in their views about what competitive strategy the company was using. In the other
company´s executive group the view was not as unamious regarding what competitive strategy
the company was using.
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1 INLEDNING

1.1 Problemdiskussion

I dag är varaktiga konkurrensfördelar kanske viktigare än någonsin tidigare på grund av den
ökade globaliseringen som bland annat skapandet av den Europeiska unionen medfört. Detta
har bidragit till att europeiska företag i dag på ett helt annat sätt än tidigare har möjligheter att
ta marknadsandelar i andra länder än där de tidigare var etablerade. Konkurrensen har på
grund av detta och även av andra orsaker blivit hårdare och företagen måste på ett annat sätt
än tidigare se över sina strategier för att överleva.

1.1.1 Att välja konkurrensstrategi är livsnödvändigt

Ett företag kan enligt Michael Porter använda sig av två olika huvudstrategier för att nå en
varaktig konkurrensfördel, antingen genom att skaffa sig en konkurrensfördel i form av
kostnadsledarskap eller differentiering, dessa kan appliceras antingen  inom ett fokuserat eller
brett segment. Kostnadsledarskap kan bland annat uppnås genom att de olika företagen
uppnår skalfördelar, får en ökad erfarenhet i produktionen eller har en hård kostnadskontroll.
När det gäller differentiering så är det primära målet att skapa en specifik produkt som kunden
upplever som unik. Det kan till exempel innebära ett starkt varumärke, hög servicenivå
gentemot kunden, unik design och teknologi som möjliggör tillverkning av en differentierad
produkt. Kostnadsledarskap och differentiering är något av varandras ytterligheter när det
gäller att skaffa sig en konkurrensfördel och det finns endast några få företag som är
utpräglade inom enbart dessa strategier. I dag är det oftast viktigt att både se över sina
kostnader och försöka ge kunden en unik produkt. Om företag både lyckas skaffa sig en
kostnadsfördel och en bra differentiering så når de en uthållig konkurrensfördel. Det är därför
viktigt att de ej kör fast i en strategi och till exempel enbart tänker på kostnadsminimering
eller differentiering.(Shank & Govindarajan 1993)

1.1.2 Traditionell kostnadsreducering

Att ha kontroll över sina kostnader och med hjälp av detta kunna kostnadsreducera vid behov
har varit en viktig ståndpunkt bland företag sedan 70-talet. Företag har ofta använt traditionell
kostnadsreducering vilket innebär att de skär ned sina kostnader genom att minska löner och
avskeda personal. Traditionell kostnadsreducering är oftast av den karaktären att den är
inriktad mot personalen och dess kostnad. Företag använder olika nedskärningsprogram när
de uppfattar att ett direkt hot har dykt upp som exempelvis när deras prestation har försämrats
eller när de blivit tvingade till prissänkningar. Medan  traditionella metoder oftast på kort sikt
reducerar kostnaderna, så innebär dock ofta dessa bortrationaliseringar av mänskligt kapital
att organisationen i stället på lång sikt riskerar att ytterligare försämra sin konkurrenssituation.
(Shields & Young, 1995)

Organisationen kan dock lyckas långsiktigt genom traditionell kostnadsreducering om de
fokuserar på att ersätta befintlig arbetskraft med ny teknologi som innebär att företaget kan
öka produktiviteten per anställd. Det har även historiskt varit vanligt att gå tillväga på ett
liknande sätt när företagen har försökt effektivisera sin verksamhet vid tidigare kriser. Det
krävs dock att de anställda som blir kvar inom organisationen behärskar den nyinförda
teknologin. För att företag på detta sätt skall lyckas med att höja produktiviteten per anställd
så krävs dock ofta pengar, gott om tid, en effektiv teknologisk utvecklingsprocess samt
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högutbildad arbetskraft och det är ej säkert att företag med svag lönsamhetsutveckling har
tillgång till nödvändiga resurser för att lösa dessa problem.(Ibid)

1.1.3 Strategisk kostnadsreducering med hjälp av värdekedjeanalys

Utöver traditionell kostnadsreducering så kan strategisk kostnadsreducering hjälpa företag att
finna bättre möjligheter för att skapa och behålla en långsiktig konkurrensfördel. Strategisk
kostnadsreducering är en långsiktig metod till skillnad från traditionell kostnadsreducering
som ofta har ett kortsiktigt perspektiv. I den strategiska modellen tittar företag på hur de inom
hela värdekedjan, från råvaruleverantör till slutlig kund, kan minska kostnaderna eller öka
kundvärdet.(Shields & Young, 1995) Även sammanlänkningar inom en och samma
affärsenhet och mellan olika affärsenheter inom samma företag är en del av strategisk
kostnadsreducering som kan hjälpa företaget att skapa en långvarig konkurrensfördel.( Shank
& Govindarajan, 1993)

En värdekedjeanalys är ett hjälpmedel vid strategisk kostnadsreducering som går ut på att
bryta ned en produkts förädlingskedja, från råmaterialleverantören till slutkunden, till
relevanta aktiviteter och därefter försöka identifiera och förstå kostnaderna samt dess storlek
som existerar vid de olika aktiviteterna. Det som man därefter skall göra är att försöka
minimera de aktiviteter som ej skapar något värde för kunden som till exempel kostnader för
lagerhållning och ledtider. Aktiviteter som tillför kundvärde skall företagen försöka utveckla
så att produkten om möjligt blir än mer attraktiv än tidigare och att ett högre försäljningspris
därmed kan tas ut. Vad som krävs för att ett företag skall kunna utveckla och bibehålla ett
kostnadsledarskap eller en god differentiering på lång sikt beror till största delen på hur
företaget styr sin egen värdekedja relativt jämfört med konkurrenterna. Marknadsmässiga
konkurrensfördelar har sin utgångspunkt i hur företagen kan erbjuda sina kunder mer värde
för samma kostnad eller samma värde  till lägre kostnader. En värdekedjeanalys är viktig för
att bestämma exakt var i ett företags segment av kedjan från design till distribution som
kostnaderna kan sänkas eller kundvärdet ökas.( Shank & Govindarajan, 1995)

Värdekedjeanalysen har ofta använts för att beskriva aktiviteterna i och runt en organisation
och med hjälp av detta uppskatta var organisationens styrkor och svagheter finns. Analysen
var ursprungligen tänkt som en redovisningsanalys för att sprida ljus över värdeskapande
aktiviteter i komplexa tillverkningsprocesser för att på det sättet försöka få fram var
kostnadsbesparingar kunde göras och/eller värdeskapandet utökas. Genom att utveckla
enskilda aktiviteter och klara av att länka samman dessa så kan man nå en varaktig
konkurrensstrategi. I detta skede är värdekedjeanalysen ett viktigt hjälpmedel. En
nyckelfaktor när man gör en värdekedjeanalys är att företagets resurser ej har något värde om
dessa ej förmår skapa ett värde för kunden i slutändan.(Johnson & Scholes, 1997)

Det är viktigt att företagen har en korrekt bild av hur deras värdekedja ser ut så att de på ett
effektivt sätt kan avgöra var och hur inom den totala värdekedjan som kostnader och
kundvärde skapas. Genom den totala bild som de får genom en värdekedjeanalys så kan
lämpliga åtgärder sättas in så att verksamheten kan effektiviseras antingen genom att minska
produktens kostnad eller öka dess kundvärde. En värdekedjeanalys kan vara ett viktigt
hjälpmedel för olika nyckelpersoner inom ett företag så att de på ett lämpligt sätt kan styra
företagets verksamhet och bli effektivare på det man gör. En fråga som kan ställas är om
företag idag har en fullständig syn över hela värdekedjan eller ser de bara till att skapa
värdeökning inom företaget när de vill effektivisera?
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1.1.4 Hur viktigt är det med information och kommunikation inom ledningsgruppen?

I ett företag finns det flera viktiga personer som är nyckelpersoner, dessa innehar ofta en
betydande makt och beslutanderätt inom företaget. Ledningsgruppen inom ett företag
innehåller många nyckelpersoner med relativt stor makt. Personerna i gruppen kan ha ett
samarbete som innebär att de diskuterar problem och möjligheter inom företaget för att få
idéer och en samstämmig syn om hur de skall motverka eller utnyttja olika hot och
möjligheter på marknaden. Arbetet i ledningsgruppen kan även präglas av en inställning hos
dess medlemmar som går ut på att de ej bör lägga sig i hur andra styr deras respektive
ansvarsområden.(Häckner, 1991)  Frågan är om de olika beslutsfattarna inom de olika
företagen har en gemensam bild av var kundvärde skapas inom värdekedjan? Har de en
gemensam strävan efter hur företaget bör samarbeta med sina kunder och leverantörer? Är de
olika beslutsfattarna överens om vad som är företagets viktigaste konkurrensfördel gentemot
konkurrenterna? Hur tänker de sig i så fall nå målet och hur bör företaget enligt dem arbeta
för att utvecklas i önskvärd riktning i framtiden?

Fördelar med att ha insikt i alla områden inom företaget är att individerna inom ledningen kan
hjälpa varandra och komma med åsikter och synvinklar från ett annat perspektiv än den som
är ansvarig för ett visst område. När en ledningsgrupp diskuterar olika saker så är det lättare
att få en samstämmig syn om hur de skall arbeta inom företaget och effektivisera över olika
avdelningar, inte bara inom respektive område. Nackdelar är att för mycket information kan
uppstå och de olika personerna i ledningen inte kan ta åt sig allt och sätta sig in i
problemen.(Häckner, 1991) En intressant fråga som kan ställas är hur det egentligen ser ut på
ett företag?

1.2 Syfte

Vårt syfte med uppsatsen är:

?  Att identifiera, beskriva och jämföra vad olika nyckelpersoner inom samma företag har för
uppfattning om var kundvärde skapas och hur kundvärdet kan ökas i framtiden.

?  Att beskriva och jämföra om synen på företagets konkurrensstrategi är lika bland
nyckelpersonerna inom samma företag samt se hur väl uttalad den är.

1.3 Definitioner

Med nyckelpersoner så avser vi ledningsgruppen inom respektive företag som vi undersöker.
Ledningsgruppen definieras som ”ett antal ledande personer inom en organisation inklusive
dess chef, vilka på ett planerat sätt arbetar i gruppform för att effektivisera ledningen”.
(Mattson, 1992)

Med kundvärde menar vi graden av samstämmighet mellan en kunds förväntningar på
produkten och den verkliga prestanda en produkt har. En förväntning formas av information
som en konsument tillhandahåller från försäljare, vänner och familjen likväl som kundens
tidigare erfarenhet av produkten. Kundvärde är ett viktig mått på hur ett företag lyckas
tillmötesgå kundens behov. (Bennett, 1995)
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2 METOD

2.1 Övergripande metodval

Med vårt arbete avsåg vi att beskriva hur företag och de olika individerna inom
ledningsgruppen uppfattar sin situation, inom värdekedjan och på marknaden, om var värde
och kostnader skapas för deras produkter. Vi ville ge en bild av verkligheten över hur det kan
se ut på ett företag samtidigt som vi försökte se likheter och olikheter emellan företag. Det här
innebar att vi valde en kvalitativ undersökning som enligt Lundahl och Skärvad(1992) baseras
på ej kvantifierad data såsom attityder, värderingar, föreställningar etc. I en kvalitativ
undersökning vill en undersökare även ge en exemplifiering av hur det kan se ut i
verkligheten och inte dra alltför många generella slutsatser i sin analys. Undersökaren
använder framförallt mjukdata i sin undersökning som är mer känsliga och ger svar på frågor
som ”varför”.(Svenning, 1999)

Under vår undersökning hade vi ett arbetssätt där vi utgick i från befintliga teorier kring bland
annat värdekedjeanalysen, hur den kan se ut och användas för att öka kundvärde och minska
kostnader. Utifrån den teori som vi fick fram har vi gjort empiriska undersökningar i form av
intervjuer av ledningsgruppen inom två tillverkande företag. Därefter jämförde vi om de olika
individerna hade en samstämmig syn om var kundvärde uppkommer och var effektiviseringar
kan göras inom företagens värdekedjor samt om synen på företagens konkurrensstrategi är
gemensam inom respektive företag. Vårt arbetssätt är till största delen en deduktiv metod
enligt Patel och Davidsson (1994). Enligt dem så kännetecknas ett deduktivt arbetssätt av att
man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser.

Vår empiriska undersökning bestod av intervjuer med de olika personerna inom respektive
företags ledningsgrupp. Vi beslöt oss för att använda oss av personliga intervjuer på grund av
att vi ansåg det behövdes för att få fram de personliga åsikter och olika synsätt som kan
existera inom en ledningsgrupp samt att vi hade en bild över en värdekedja, se bilaga 3, som
vi ville att respondenterna skulle titta på och diskutera utifrån. Genom de svar vi fick av
respondenterna så försökte vi skapa en bild över hur det såg ut på respektive företag, om var
samsyn och icke samsyn fanns.

Detta innebar att vårt resultat av undersökningen till största delen baserades på individuella
uppfattningar om hur det såg ut i företaget och hur de samarbetar med sina kunder och
leverantörer. Vi ville ha fram olika tolkningar över hur individerna i ledningsgruppen
uppfattade företagets arbetssätt och var värde skapas och effektiviseringar kan göras. Vårt
tillvägagångssätt hade till största delen en utgångspunkt i ett aktörssynsätt. Eftersom vi
intervjuade olika personer så blir den kunskap som utvecklas genom aktörssynsättet enligt
Arbnor och Bjerke (1994) individberoende på grund av att den återger hur olika aktörer tolkar
och handlar i den verklighet de själva är med och skapar. På grund av att individerna enligt
aktörssynsättet uppfattar  verkligheten olika så bidrar den även till en allmän förståelse för hur
den sociala verkligheten inom företagen ser ut.

I vår studie sökte vi detaljerad kunskap om komplexa processer inom de undersökta företagen
som byggde på uppfattningar som de olika respondenterna hade. På grund av detta så valde vi
att använda oss av en fallstudie i vår undersökning därför att det är svårt att komma åt dessa
processer med andra undersökningsansatser som exempelvis en survey eller en
skrivbordsundersökning. Att dra generella slutsatser om en bakomliggande målpopulation var
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ej heller ett mål med vår undersökning. En fallstudie lämpar sig även bra när man som i vårt
fall gör en beskrivande undersökning.

Nackdelar med att göra en fallstudie är att den ofta kan vara väldigt tidskrävande eftersom det
kan vara svårt att hitta lämpliga undersökningsobjekt i form av företag som är villiga att ställa
upp. Dessutom så tar det tid att förbereda en fallstudie därför att det krävs en intervjuguide
med genomtänkta frågor för att uppnå ett bra resultat. Svaren som fås kan vara svåra att tolka
och analysera eftersom det är komplexa förhållanden som undersöks.

2.2 Val av företag som vi har undersökt

De två företag som vi valde att undersöka var de två Luleåföretagen Ferruform AB och
Plannja AB. Ferruform är en verkstadsindustri som till största delen levererar sina produkter
till fordonsindustrin. Företaget Plannja tillverkar i huvudsak färdiga produkter i form av
byggplåt. En orsak till att vi valde att undersöka just Ferruform och Plannja var att företagen
till vissa delar befinner sig på olika platser i den totala värdekedjan. Ferruforms produkter är
till största delen endast underleverantörer till andra tillverkande företag medan Plannja i
huvudsak levererar färdiga produkter som ej i nämnvärd grad förädlas i senare led utanför det
egna företaget. En annan orsak till att vi valde att undersöka två företag i olika branscher var
att vi ville försöka jämföra om det fanns likheter och skillnader mellan de två företagen vi valt
i fråga om var kundvärde skapas i värdekedjan samt hur företagen samarbetar med sina
kunder och leverantörer.

Vi valde att undersöka stora företag på grund av att vi ansåg det vara lättare att identifiera
olika avdelningar och enheter i ett stort företag än ett litet. Vår definition av ett stort företag
var när vi valde ut företag, ett företag med fler än 200 anställda. Dessutom har de stora
företagen oftast avdelningschefer inom varje avdelning till skillnad mot mindre företag där
det ofta är VD:n som kanske är ansvarig för alla delområden. Vi ville även studera hur pass
väl uttalad konkurrensstrategin är och om avdelningscheferna har samma syn på denna som
VD:n, det hade varit svårt att studera detta på ett mindre företag på grund av att VD:n där
kanske ofta har ett större ansvar och avdelningscheferna ej är lika självständiga  som i ett stort
företag. Små företag kanske inte alls har några chefer under VD:n.

Vi valde tillverkningsindustrin på grund av att det inom tillverkningsindustrin är relativt
enkelt att identifiera flödet från inköp av råvaran till den slutgiltiga produkten genom
företaget. Det går att exempelvis fysiskt se materialet i produktionen, förädlingen av denna
samt de icke värdeskapande åtgärderna och på så sätt lättare skapa sig en uppfattning om hur
värdekedjan för produkten ser ut.

2.3 Val av datainsamlingsmetod

2.3.1 Litteraturstudie

Litteraturundersökningen påbörjades i biblioteket på Luleå Tekniska Universitet där vi för att
komma åt lämplig teori använde oss av bibliotekets databaser såsom Bibdia och Libris. Med
hjälp av dessa sökningar lyckades vi hitta litteratur i form av böcker om värdekedjeanalys,
konkurrensstrategier och hur styrning av ett företag ser ut i en turbulent omvärld. Eftersom
denna undersökning enligt vår åsikt ej gav en nog tillfredsställande grund till vår
litteraturundersökning så gjorde vi även en sökning i det nationella biblioteksdatasystemet
Libris som finns på Internetadressen www.libris.kb.se där vi hittade vetenskapliga artiklar om
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bland annat kritik mot Porter och även en fördjupning om de ämnen som vi fann i vår
litteratur från biblioteket.

De sökord som vi använde i vår litteraturstudie var value chain, kostnad, värdeökning,
turbulent environment, strategy, heterogeneous, homogeneous och kostnadsreducering. Vår
handledare Mats Westerberg har bidragit en del till vår litteraturstudie genom att han gett
information om användbar litteratur i ämnet. Vi gjorde även sökningar på Luleå
universitetsbiblioteks hemsida och dess databaser Proquest, EBSCOhost, Econlit och
Affärsdata men inget från dessa databaser har använts i vår uppsats. Även de på biblioteket
funna ekonomiska tidskrifterna och dess senaste nummer söktes igenom men inget av
artiklarna i dessa har använts i vårt arbete.

2.3.2 Genomförandet av fallstudien

I vår fallstudie valde vi att som datainsamlingsmetod använda oss av personliga intervjuer
med personerna i respektive företags ledningsgrupper. Fördelarna med att använda sig av en
personlig intervju är bland annat att båda parterna under intervjun kan ställa följdfrågor för att
räta ut oklarheter i de ställda svaren och frågorna och i och med det undvika missförstånd. Att
göra en intervju är även lämplig eftersom svaren ofta blir mer utvecklade än i exempelvis en
enkät. En nackdel med att använda sig av personliga intervjuer kan vara att intervjuaren
omedvetet påverkar vad respondenten tänkt säga genom att ställa ledande följdfrågor som gör
att respondenten svarar något annat som han annars inte hade tänkt svara.

Det första vi gjorde efter vårt val av datainsamlingsmetod var att konstruera en intervjuguide
dels för företagens verkställande direktör (VD) och dels för företagens avdelningschefer.
Intervjuguiderna finns som bilaga 1 och 2 i denna uppsats. Vi lade stor vikt vid att
frågeställningarna skulle vara så tydliga och lättförståeliga som möjligt så att missvisande
svar skulle undvikas. Vi konstruerade även en bild över hur en värdekedja kan se ut, som vi
använde vid intervjuerna som ett diskussionsunderlag( se bilaga 3).

Ett par veckor innan vi gjorde den empiriska undersökningen så bokade vi tider med
respondenterna via telefon eller genom besök på företagen. De olika personerna fick själva
välja tider när intervjuerna skulle genomföras och även välja plats där intervjuerna skulle ske.
Till största delen genomfördes intervjuerna på de intervjuade personernas kontor men vissa
intervjuer gjordes  även i olika sammanträdesrum på företagen.

Efter att samtliga intervjuer var gjorda ute på företagen så lyssnade vi igenom de bandade
intervjuerna och skrev ner svaren på papper. Därefter sammanställde vi våra empiriska studier
genom att vi i empirikapitlet skrev ner de svar som vi fått via intervjuerna fråga för fråga. När
vi skrivit ner empirikapitlet så lämnades den empiri som gällde det enskilda företaget över till
dess verkställande direktör och de avdelningschefer som i kontakt med oss hade önskat att få
läsa igenom empiriavsnittet. Efter att de hade läst igenom det vi skrivit ner och kommit in
med eventuella förslag till ändringar och vi bedömt dessa så fastställde vi hur den empiriska
studien skulle se ut i vårt arbete. Vi hämtade även fakta om företagen på respektive hemsida
på Internet, www.Ferruform.se och www.Plannja.se.
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2.4 Metodproblem

2.4.1 Överensstämmelse

För att vi på ett tillfredsställande sätt skulle få svar som överensstämde med vårt syfte i
undersökningen så använde vi oss av  intervjuguiderna som finns i bilaga 1 och 2. Vid
frågekonstruktionen har vi försökt vara självkritiska och försökt tänka oss in i eventuella  svar
som vi kunde få på våra frågor. Svåra ord och uttryck som kanske hade kunnat missförstås av
dem som vi intervjuat har vi i största möjliga mån försökt undvika så gått det går. I vår
empiriska undersökning har valet av intervjuobjekten gjorts efter hänsyn till att varje person i
ledningsgruppen är ansvarig för specifika avdelningar inom företaget och därmed kan ge sin
syn på vilka aktiviteter i värdekedjan som ger värde.

Överensstämmelse syftar på hur väl det valda mätinstrumentet svarar mot de egenskaper och
fenomen som undersökaren avser att mäta. Den som undersöker något måste ställa sig frågor
om graden av överensstämmelse i de svar och den information han har fått.( Patel & Tebelius,
1987)

2.4.2 Pålitlighet

För att stärka vår undersöknings pålitlighet så utformade vi frågorna i vår intervjuguide så att
frågorna kunde ställas på samma sätt till alla de vi intervjuade. Vi använde även en
bandspelare vid intervjuerna så att vi inte skulle missa något som respondenterna sade, detta
gjorde vi för att vi skulle kunna återge och analysera deras svar på ett mer exakt sätt. Det som
kan ha minskat pålitligheten i vår studie var att vi inte skickade ut frågorna i förväg till
respondenterna. I och med att de som vi intervjuade ej fick någon lång betänketid för att tänka
över vad de skulle svara på frågorna så finns alltid en risk att de kan ha glömt bort att nämna
något viktigt  i svaren som annars kanske hade tillfört ett högre värde i undersökningen.
Orsaken till varför vi inte skickade ut frågorna i förtid var att vi ville undersöka varje persons
uppfattning i ledningsgruppen om var värde skapas och effektiviseringar kan göras inom
värdekedjan. Vi ansåg att hade vi skickat ut frågorna i förväg så hade respondenterna kunnat
diskutera frågorna och det hade förstört vår undersökning.

Andra saker som kan ha påverkat vår undersökning negativt är att under tiden som vi
intervjuade så blev vi några gånger utsatta för olika störningsmoment som ringande telefoner
och besök av personer. Efter att ha gjort ett par intervjuer bestämde vi även att lägga till fråga
6 om företagets konkurrensstrategi på avdelningschefernas intervjuguide eftersom vi ansåg att
en sådan fråga kunde vara relevant och stärka vår undersökning. Även vissa (dock väldigt få)
svar på bandet har ibland varit svåra att uppfatta så de har vi inte tagit med i undersökningen
och det kan ha påverkat vår undersökning lite grann i negativ riktning. Vi insåg när vi
behandlade empirin och analysen i vårt arbete att frågorna 2, 5, 10 och 19 inte var direkt
kopplade till vårt syfte så därför utelämnade vi dessa både i empirin och analysen. För att
stärka trovärdigheten i vår undersökning så lät vi alla respondenter som ville läsa igenom vårt
empiriavsnitt göra detta. Därmed gav vi dem som vi hade intervjuat en möjlighet att göra
rättelser i våra tolkningar av det de sagt i intervjuerna.

Med ett mätinstruments pålitlighet menas hur väl det står emot olika slumpinflytanden. Vid
insamlandet vid kvalitativ information ställs stora krav på att den som undersöker något har
en förmåga att engagera sig och vara intresserad av ämnet.( Patel et al, 1987)
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3 REFERENSRAM

I vår undersökning utgick vi ifrån befintliga teorier om hur en värdekedja ser ut och vilka
olika konkurrensstrategier som allmänt använts i företag och som är allmänt accepterade.
Vidare har vi studerat teorier om vad ett företag inom värdekedjan kan göra för att skapa
positiva effekter genom att öka kundvärdet eller sänka sina kostnader genom ett t ex djupare
samarbeta med sina leverantörer och kunder. Även teorier om hur medarbetare inom företaget
har samma syn av affärsidéer och strategier beroende på om omvärlden är turbulent eller
stabil har studerats.

3.1 Generiska konkurrensstrategier

En viktig fråga som alla företag bör ställa sig enligt Porter(1998) är: var är företaget relativt
positionerad jämfört med de konkurrerande företagen inom branschen?  Ett företags
positionering avgör om ett företags vinst är över eller under branschens genomsnittliga vinst.
De fundamentala grundstenarna som gör att ett företag har en vinst över genomsnittet på lång
sikt kallas uthållig konkurrensfördel. Även om ett företag kan ha en mängd av olika styrkor
och svagheter jämfört med konkurrenterna så finns det två stycken grundtyper av
konkurrensfördelar ett företag kan inneha: lågkostnad eller differentiering.

De två grundtyperna av konkurrensfördelar  kombinerat med vilken storlek som ett företags
målgrupp är leder fram till tre generiska strategier för att nå över genomsnittlig prestation i en
bransch: kostnadsledare, differentiering och fokusering. Fokuseringsstrategin har två
varianter, kostnadsfokus och differentieringsfokus. Generiska strategin visas i figur 3-1.
(Porter, 1998)

Varje generisk strategi tar olika vägar för att nå konkurrensfördelar. Kostnadsledarskaps- och
differentieringsstrategier försöker nå konkurrensfördelar i en bred mängd av branschsegment,
medan fokuseringsstrategier siktar in sig på kostnads- eller differentieringsfördelar i ett smalt
segment. Den underliggande meningen med det generiska strategikonceptet är att
konkurrensfördelar är hjärtat av alla strategier. För att nå en konkurrensfördel så måste företag
ta ett beslut om vilken slags konkurrensfördel den försöker nå och inom vilken mängd av
segment den vill nå det i. Att ha en strategi som går ut på ”allt åt alla” är ofta ett kvitto på att
ett företag är på väg mot sämre än genomsnittlig prestation, det här betyder ofta att företaget
inte har någon konkurrensfördel alls.( Porter, 1998)

       Marknadsfokus

Hela
         marknaden

        Del av
           marknad

Kostnadsöverlägsenhet

Kostnadsfokus

Differentiering

     Differentieringsfokus

    Konkurrensfördelar

                 Låga kostnader Differentiering

Figur 3-1 Omarbetad version av Porters (1998, s 12)
generiska konkurrensstrategier
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3.1.1 Kostnadsledarskap

Om företag följer kostnadsledarstrategin så har den som mål att bli det företag som producerar
till lägst kostnad inom dess bransch. Företaget har en bred målgrupp och tillhandahåller
produkter eller tjänster till många branschsegment. Källan till kostnadsfördelen varierar och är
beroende av strukturen på branschen. Här kan inräknas: jakten på stordriftfördelar,
patentskyddad teknologi, förtur till tillgångar som råmaterial och andra faktorer.
Lågkostnadsproducentstatus involverar mer än att bara följa och utveckla erfarenhetskurvan.
En lågkostnadsproducent måste leta och utforska alla möjligheter till kostnadsfördelar. En
kostnadsledare kan inte heller ignorera grunderna av differentiering. Om produkten inte
uppfattas som ett likvärdigt eller accepterat köp av kunderna så kan kostnadsledaren bli
tvungen att ha rabatterade priser för att få sälja. Detta kan göra att det inte blir någon fördel av
att vara kostnadsledare. En kostnadsledare måste nå paritet eller ungefärlig paritet med
produkterna som de företag som satsar på differentiering för att deras kostnadsledarskap skall
kunna leda till högre vinster än konkurrenterna. Det är endast ett företag som kan vara
kostnadsledare inom en viss bransch, många företag som ej har uppfattat detta har gjort stora
fel när de har haft en kostnadsledarskapsstrategi för att de har trott att det går ha flera
kostnadsledare. Problemet är inte att de försöker bli kostnadsledare för det kan variera, utan
att företag nöjer sig med att vara nummer 2 eller 3 och det leder bara till problem.( Porter,
1998)

3.1.2 Differentiering

Har ett företag en differentieringsstrategi så försöker det företaget vara unik i den branschen,
på något sätt, som uppskattas och värderas högt av kunden. De väljer ut en eller flera
egenskaper som många kunder i en bransch uppfattar som viktigt och sedan positionerar de
sig så att de möter dessa behov på ett sätt som är unikt jämfört med hur deras konkurrenter
gör. Deras sätt att vara unik belönas med att de kan ta ut ett högre pris. Differentieringen är
speciell beroende vilken bransch det gäller. Differentieringen kan vara baserad på: själva
produkten , leveranssystemet som används, marknadsföringssätt och en rad av andra faktorer.
Ett företag  som kan nå och bibehålla en differentiering kommer att vara över genomsnittet
presterande inom branschen, om priset de kan ta ut överstiger de extra kostnaderna som
uppstår för att varan är unik. Företaget måste därför alltid hitta vägar att differentiera sig så att
det leder till att det högre priset de kan ta ut överstiger kostnaden av differentieringen. Ett
företag som har en differentieringsstrategi kan inte heller ignorera sin kostnadsposition därför
att överpriser de kan ta ut kan bli lika med noll om deras kostnadsposition är mycket högre än
konkurrenternas. Därför måste även företag som använder denna strategi försöka sänka sina
kostnader på alla ställen som ej påverkar differentieringen till en likvärdig kostnad som
konkurrenterna har.( Porter, 1998)

Ett företag måste verkligen vara unikt på något speciellt sätt eller uppfattas som unikt om de
skall kunna förvänta sig kunna ta ut ett högre pris. Till skillnad mot kostnadsledarskap så kan
det finnas mer än en lyckad differentieringsstrategi inom en bransch, om det finns ett antal
olika egenskaper som har högt kundvärde.(Ibid)

3.1.3 Fokusering

Den tredje generiska strategin som ett företag kan ha är fokusering. Den här strategin är
annorlunda jämfört med de andra strategierna  på grund av att den bygger på att inrikta sig
mot ett smalt segment inom en viss bransch. Företaget som har den här strategin väljer ett
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segment eller en grupp segment  i branschen och skräddarsyr sin strategi för att tillhandahålla
dem exklusivt med produkter och tjänster. Genom att optimera sin strategi mot ett visst
segment så försöker företaget nå en konkurrensfördel i sitt utvalda segment  även om de inte
har någon konkurrensfördel som täcker hela branschen. Fokuseringsstrategin har två olika
varianter. I kostnadsfokusering försöker ett företag nå en kostnadsfördel inom sitt valda
segment, medan i fokuserad differentiering så försöker företaget nå en differentieringsfördel
inom det valda segmentet.

Båda varianterna av fokuseringsstrategin bygger på en skillnad mellan det fokuserade
segmentet och andra segment inom branschen. Målsegmentet måste antingen ha kunder  med
ovanliga behov eller så måste produktionen och leveranssystemen som bäst når kundernas
önskan vara annorlunda jämfört med andra segment inom branschen. Kostnadsfokusering
bygger på olikheter i kostnadsbeteenden i vissa segment, medan differentieringsfokusering
bygger på speciella behov hos kunderna i vissa segment. Företagen som har
fokuseringsstrategin kan nå konkurrensfördelar genom att specialisera sig på ett visst
segment. Att inrikta sig mot en smal nisch i sig själv räcker inte för att lyckas prestera bättre
än sin konkurrenter. För att ett företag skall prestera bättre än genomsnittsföretaget inom
branschen så måste företaget ha en bibehållen kostnadsledarskap eller differentieringsfördel
inom sitt segment. Segmentet måste också vara strukturellt attraktivt.( Porter, 1998)

3.2 Kritik av Porters idéer om att företag är tvungna att välja en konkurrensstrategi
för att lyckas

Westerberg (1996) har sammanställt olika undersökningar som har gjorts för att testa Porters
ide om att företag bör välja en konkurrensstrategi för att undvika att ”fastna i mitten” och
därmed misslyckas med det de gör. Det han kom fram till var att det fanns nog med bevis för
att ifrågasätta påståendet att företag som både använder differentiering och
kostnadseffektivitet kommer att ”fastna i mitten” och misslyckas. Många av
undersökningarna visar även en positiv koppling mellan antalet konkurrensstrategier och
lyckad utförande.

Även Yamin, Gunasekaran, Mavondo(1999) kritiserar Porter och styrker Westerbergs studie.
De menar att både lågkostnads- och differentieringsstrategier samtidigt kan eftersträvas och
vara mycket givande att anta för ett företag. Enligt det här begreppet så medför en antagen
differentieringsstrategi ett befrämjande av högre kvalitetsprodukter och det leder i sin tur till
ökade kostnader inom en rad olika funktionsområden på grund av understödjandet av
differentieringsstrategin. Men antagandet borde också leda till större efterfrågan på produkten
på marknaden som tillåter företaget att anta en lågkostnadsstrategi genom att de kan nå en
större marknadsandel och därigenom en ökad produktion som leder till stordriftsfördelar.
Yamin et al.(1999) fortsätter med att styrka vad de har sagt genom att hänvisa till en
undersökning som Miller & Friesen gjort för att testa Porters teorier om generiska
konkurrensstrategier. Där kom undersökarna fram till att de affärsenheter som visade bred
kompetens inom alla områden, det vill säga differentiering, lågkostnadsledarskap och
fokusering var tydligt bättre än alla andra på att göra det de gjorde. De kom också fram till att
framgång kopplades snarare ihop med ju fler strategier som används desto bättre och inte som
Porter förespråkar att det är bäst att bara inrikta sig på en strategi.

Sedan diskuterar Yamin et al.(1999) att det finns ett antal farligheter associerade med att
endast ha en generisk strategi. Strategisk specialisering kan: skapa oönskade glapp eller
svagheter i produktutbudet, ignorera viktiga kunders behov, göra det lätt för konkurrenter att
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svara emot,  på lång sikt också skapa en dålig flexibilitet och minska visionerna för företaget.
Som stöd för detta hänvisar författarna till en undersökning som gjorts av 90 företag där de
jämförde hur företag presterade beroende på om de hade en eller flera konkurrensstrategier.
Vad som kom fram där var att företag som hade flera strategier som lågkostnadsledare och
differentiering presterade bättre än företag med som bara koncentrerade sig på en strategi.

3.3 Vad är kundvärde och hur skapas det?

För att företag skall kunna öka värdet för sina kunder så måste de veta hur de kan hjälpa sina
kunder att kontrollera en eller flera kritiska utgifter eller utnyttja en eller flera avgörande
avkastningskällor. Företagen måste även veta vad de är experter på, var de kan åstadkomma
förutsägbar positiv effekt på konkurrenskraften. Det spelar ingen roll vilken livsviktig
framgångsrik verksamhet eller funktion i ett företag de kan påverka utan det viktiga är att de
påverkar de mest avgörande faktorerna inom varje funktion. Det är viktigt på grund av att det
är där pengarna finns. Det räcker inte att säga ”ja, det klarar vi” utan de måste kunna säga ”vi
är bäst på att klara av det” för annars är företaget bara en i mängden som en alternativ säljare
för kunden.(Hanan & Karp, 1992)

Hanan et al (1992) menar att  under 1990-talet så har konkurrensen förändrats så att
konkurrensen inte är inriktad på produkter. De fortsätter med att säga att det är så på grund av
att de flesta produkter har uppnått ”kvalitetslikhet” på likartade höga prestationsnivåer. De
flesta företag uppnår en hög standard på sina produkter. Resultatet blir att det knappt går att
särskilja dem från varandra. Detta gör att kvalitet kommer i praktiken försvinna som en
konkurrensfördel. Eftersom jämlikhet uppstått ifråga om kvalitet så har felfria produkter blivit
en regel snarare än undantag. De gör bättre uttryck för grundkrav i konkurrensen än en
konkurrensfördel. Utan konkurrenskraftig kvalitet kommer inte ens företag fram till sina
kunder. Vinnarna bland företag blir inte de som levererar de produkter med bäst kvalitet utan
de som ger högst värde åt kunden. Det är inte nödvändigt samma sak. Kvalitet är det som
finns i företags produkter. Värde är det deras kunder får ut av dem. Tillfredställelse kan inte
konstrueras in i produkten. Den kan endast åstadkommas via rådgivning, utbildning och
tillämpning.

Kundens tillfredställelse är det yttersta måttet på värde, därför att det är den enda kundstyrda
mätningen. Alla andra värdekriterier är subjektiva: företags- kvalitet, pålitlighet eller deras
respons på problem och hur snabbt och kompetent de löser dem. I värdetermer är en ”nöjd
kund” en kund som får den värdeökning som behövs, när den behövs. En ”tillfredsställande
leverantör” ger kund en värdeökning genom en eller båda av två strategier:

- Företag tillför eller sparar det maximala beloppet, som är av värde för deras kund och
detta innebär mer värde än kunden kan tillföra sin verksamhet själv eller få ifrån en
konkurrerande företag vid jämförbara nivåer av investering och risk

- Företag kostnadsberäknar det minibelopp som är av värde för deras kund, genom att de
minimerar dolda kostnader, indirekta kostnader,  återkommande kostnader i livscykeln
och alla utgifter, som kunden måste budgetera som omöjliga att återvinna i stället för
tvärtom.(Ibid)

Kunders tillfredsställelse uppstår genom att företag tillför värde till deras avgörande
framgångsfaktorer eller avgörande framgångsverksamhet.  Inom varje funktion eller
verksamhet är kunden beroende av en liten värdelista av ”måste”. Såvida inte denna listas
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bidrag till vinst kan maximeras så riskerar de att få konkurrensnackdelar. Sammanfattningsvis
finns det sju värden som är centrala på denna lista:

Produktrelaterade värden
1. Värde/pris-relation
2. Produktkvalitet
3. Produktfördelar och produktspecialiteter
4. Pålitlighet
5. Utbildning
6. Garanti
7. Reparation och utbyte

Dessa sju värden bestämmer företagens förmåga att tillfredsställande öka kunders vinster
genom att minska deras kostnader eller öka deras avkastning och förtjänst. Om företag inte
ökar dessa värden så bli de mindre tillfredsställande eller inte tillfredsställande alls som
leverantörer.(Ibid)

3.4 Konkurrensfördelar och dess koppling till Värdekedjan

Konkurrensfördelar kan inte förstås genom att bara titta på ett företags helhet. De olika
typerna av konkurrensfördelar bygger på flera olika aktiviteter som företaget utför inom
design, produktion, marknadsföring, leverans och underhåll av sina produkter. Var och en av
dessa aktiviteter kan bidra med till att stärka ett företags relativa kostnadsposition och skapa
en grund för differentiering. Ett systematiskt sätt att undersöka alla aktiviteter ett företag utför
och hur de hör ihop är nödvändigt för att kunna analysera källan till en konkurrensfördel.
Värdekedjan är ett grundverktyg för detta.(Porter, 1998)

3.4.1 En förklaring av värdekedjan och dess beståndsdelar

Värdekedjan delar upp ett företag i dess strategiskt relevanta aktiviteter för att skapa förståelse
över kostnader, existerande och potentiella källor av differentiering. Ett företag når
konkurrensfördelar genom att prestera dessa strategiskt viktiga aktiviteter billigare eller bättre
än deras konkurrenter. Dessa aktiviteter är utförda för att designa, producera, marknadsföra,
leverera och underhålla sina produkter. Alla aktiviteterna kan placeras i en värdekedja,
se figur 3-2. Ett företags värdekedja och dess individuella aktiviteter är en återspegling av
företagets historia, strategi, förmåga att behandla implementering av strategi och den
underliggande ekonomin kopplat till aktiviteterna. ( Porter, 1998)

Anskaffning av resurser

                   Teknologi & teknisk utveckling

                    Hantering av personalresurser

                            Företagets struktur

Logistik
för inputs   Tillverkning

Logistik för
färdiga

produkter

Marknads-
föring &

försäljning
Service

Marginal

Figur 3-2 Omarbetad version av Porters värdekedja av Ax & Ask (1995, s 165)

  Stödjande
  aktiviteter

Primära
aktiviteter
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De fem primära aktiviteterna som går att utläsa från den inre värdekedjan och som ingår i ett
företag är enligt Ax et al (1995) :

Logistik för inputs
I logistik för inputs ingår bland annat aktiviteter som rör mottagning, uppackning, kontroll
och lagring av inputs. Inputen kan bestå av t ex material och olika komponenter. Även
produktionsförberedelser, styrning av lagernivå och behandling av returer till leverantör kan
ingå här.

Tillverkning
Här ingår alla aktiviteter som rör omvandling av inputs till färdiga produkter. Några exempel
på aktiviteter kan vara bearbetning, montering, kvalitetskontroll, paketering, underhåll av
utrustning etc.

Logistik för färdiga produkter
De typiska aktiviteter som ingår här är bland annat lagring, packning, orderhantering,
dokumenthantering, lastning och fysisk transport, det vill säga alla aktiviteter som har med
fysiskt förflyttning av produkter till kund.

Marknadsföring och försäljning
Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utförs för att försöka förmå existerande och
potentiella kunder att köpa produkter. Exempel på aktiviteter är annonsering, promotion,
försäljning, offertgivning, prissättning och val av försäljningskanaler.

Service
Serviceaktiviteter syftar till att förstärka eller bibehålla produkternas värde för kunden. Här
kan det ingå aktiviteter som installation, reparation, utbildning, hålla reservlager och
garantiåtagande.

De fyra stödjande aktiviteterna som ingår i en värdekedja enligt Ax et al (1995)är följande:

Anskaffning av resurser
De flesta aktiviteter kopplade hit sker i inköpsfunktionen där då inköp av material och
förbrukningsmaterial kanske är de tydligaste. Men all anskaffning av resurser sker inte i
inköpsfunktionen utan en del kan införskaffas inom andra funktioner, där då dessa aktiviteter
både kan kanske bestå av primära och stödjande aktiviteter. De stödjande kan ingå i de
primära och de utgör i det fallet ej stödjande aktiviteter.

Teknologisk och teknisk utveckling
Alla aktiviteter inom ett företag består av teknologisk och teknisk utveckling. Med utveckling
avses inte bara framtagande av nya eller vidareutveckling av befintliga produkter, utan
innefattar även utveckling av olika delar t ex rutiner, produktionsutrustning,
leverantörs/kundarbete och materialhantering.

Hantering av personalresurser
Här ingår all form av hantering av personalresurser såsom t ex rekrytering, inskolning,
utbildning samt utveckling av personal och löneadministration. Dessa aktiviteter utförs i de
flesta funktionerna inom ett företag.



Kapitel 3 - Referensram

14

Företagets struktur
Företagets struktur utgörs av olika formella arrangemang för att planera, samordna, styra,
utvärdera och kontrollera verksamheten. Hela värdekedjan och företaget stöds av
strukturaktiviteter. Här kan exempel på aktiviteter vara ledning av företag, redovisning,
ekonomisk planering, finansiering med mera.

Ett företags värdekedja i en bransch kan variera en del för olika produkter i produktionslinjen
(product line) eller olika kunder, geografiska delar, eller distributionskanaler. Värdekedjan för
en del av ett företag är nära besläktad, men den kan bara bli förstådd i sammanhang med
affärsområdets kedja.(Porter, 1998)

Ett företags värdekedja ingår i ett större samanhang av aktiviteter som är kopplade till
leverantörer och kunder. Leverantörer har värdekedjor som skapar och levererar de inköpta
råvaror som används i företaget. Leverantörer levererar inte bara en produkt utan kan också
påverka företagets prestation på många andra sätt. Många produkter passerar också igenom
värdekedjor i olika distributionskanaler på väg till kunden. Prestationer som utförs inom dessa
kanaler tillför extra aktiviteter som påverkar kunden samtidigt som de influerar  företagets
egna aktiviteter.(Porter, 1998) Att utveckla ett nära samarbete med företagets kunder kan vara
minst lika viktigt som ett bra samarbete med företagets leverantörer. En klar kännedom om de
kostnader som uppstår för kunden efter dennes köp av produkten kan leda till en mer effektiv
marknadssegmentering och produktpositionering. Även skapandet av en produkt som minskar
kundens kostnader för produkten efter köpet kan innebära att organisationen kan skaffa sig en
konkurrensfördel. (Shank & Govindarajan, 1993)

Den ultimata grunden för differentiering är företaget och dess produkters roll i kundens
värdekedja ,som styr kundens behov. När företag skall skapa och bibehålla
konkurrensfördelar så räcker det inte att bara förstå den inre värdekedjan utan de måste också
veta hur företaget passar in i den stora värdekedjan med leverantörer och kunder, se figur 3-3.
(Porter, 1998)

Varje värdeskapande aktivitet har olika kostnadsdrivare som förklarar olika uppkomna
kostnadsskillnader i aktiviteterna. Organisationen konkurrerar även  med olika typer av
företag på olika nivåer. En del av företagen är fullt integrerade inom hela värdekedjan och
andra företag har fokuserat sig på vissa specifika delar i förädlingskedjan. Ett företag som
endast konkurrerar inom en specifik del av värdekedjan måste förstå hela värdekedjan för att
på ett effektivt sätt kunna konkurrera med de andra företagen.( Shank & Govindarajan, 1993)

Leverantörers
värdekedjor

Företagets
värdekedja

Distributions-
värdekedjor

Kund-
värdekedjor

Figur 3-3 Omarbetad version av Porters (1998, s 35) värde system
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3.4.1.1 Att konstruera och använda en värdekedja

Enligt Shank och Govindarajan så går konstruktionen av en värdekedja ut på att:

1. Identifiera branschens värdekedja och bestämma kostnader, intäkter och tillgångar till de
olika värdeskapande aktiviteterna.

2. Fastställa de kostnadsdrivare som kontrollerar varje värdeskapande aktivitet.
3. Utveckla hållbara konkurrensfördelar, antingen genom att kontrollera kostnadsdrivarna

bättre än konkurrenterna eller genom att förändra värdekedjan.

För varje aktivitet inom värdekedjan så är nyckelfrågorna som man skall ställa sig:(Ibid s 60)

?  Kan man reducera kostnaderna i aktiviteten men ändå bibehålla samma kundupplevda
värde?

?  Kan man öka det kundupplevda värdet i aktiviteten utan att kostnaderna ökar?
?  Kan man minska tillgångarna i aktiviteten, men ändå bibehålla kostnader och intäkter på

samma nivå som förut? (öka den inre effektiviteten)

För att få ett så effektivt samarbete som möjligt mellan de olika organisationerna inom
värdekedjan så bör de olika företagen vara flexibla så att de kan möta föränderliga krav från
kundens sida. Det kan exempelvis vara att de måste kunna producera sina produkter till en låg
kostnad och en hög kvalitet. De måste även ha möjlighet att korta de tidigare ledtiderna samt
kunna ha en stor produktvariation för att ge kunden det dom efterfrågar. När man inleder ett
djupare samarbete mellan de olika företagen i en värdekedja så måste medarbetarna vara
beredda att dela med sig av sina erfarenheter med de andra företagen i kedjan, vilket är svårt
inom vissa organisationer. Även risken att förlora för organisationen hemlig information
genom samverkan med andra företag är en viktig fråga som bör utvärderas innan ett företag
ger sig in i ett djupare samarbete med ett annat.( Talluri, Baker & Sarkis, 1999)

3.5 Exempel på kopplingar som företag kan ha till sina kunder och leverantörer

3.5.1 Just In Time (JIT)

I flera branscher har den påbörjade användningen av JIT lett till avsevärda minskningar av
lager- eller anskaffningskostnader.  JIT innebär att den beställda komponenten som behövs i
företagets tillverkning levereras först när den verkligen behövs hos det mottagande företaget.
I extremfallet så finns inget lager på det enskilda företaget utan insatsvaran levereras från
leverantören när företagets kund lämnar in en order till företaget. Detta extremfall är ej vanligt
i verkligheten men den visar dock på i vilken riktning de enskilda företagen bör sträva mot för
att inköpslagret skall kunna minskas.( Anthony & Govindarajan, 1998)

JIT delas in i två delar: JIT-produktion och JIT-inköp. De två delarna är oberoende av
varandra.(Ax & Ask, 1995) Nedan beskrivs endast JIT-inköp eftersom det primära i vårt
arbete i detta sammanhang är att beskriva hur ett företag kan utveckla sina kontakter med dess
leverantörer och kunder.

En av hörnstenarna i JIT-inköp är att all leverans av material sker så att de precis föregår
användning. Det effektivaste är om inget råvarulager finns vilket innebär att
kapitalbindningen i ett råvarulager helt upphör för det enskilda företaget. Den andra
hörnstenen i JIT-inköp innebär att antalet leverantörer i så stor del det är möjligt och lämpligt
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hålls nere. Samarbetet med leverantörerna präglas av intimitet och långsiktig varaktighet där
långvariga avtal ingås med leverantörerna om bland annat priser, kvalitetsnivåer och
leveransvillkor. En tredje viktig del som gäller både JIT-inköp och produktion är en strävan
efter att eliminera eller minimera sådana aktiviteter som inte bidrar till att skapa något
mervärde i den slutliga produkten.(Ibid.)

I företagens inköpsavdelningar så minimeras de icke värdeskapande aktiviteterna genom att
olika inköpsförhandlingar med leverantörerna reduceras på grund av att man tecknar
långtidskontrakt med sina leverantörer. Även en massa pappersarbete reduceras eftersom att
antalet kontroller av kvalitet och kvantiteter på de inköpta materialen och komponenterna
minskar på grund av ett utökat samarbete med företagets leverantörer och utvecklandet av
olika kvalitetsprogram. Ur ett kundperspektiv blir betydelsen av att minska icke
värdeskapande aktiviteter än viktigare. Kunderna köper ett företags produkter utifrån dess
egenskaper och funktioner och de är ointresserade av att betala för onödigt långa
genomloppstider och ineffektiva inköpsrutiner som kan göras bättre och billigare.(Ibid.)

3.5.2 Total Quality Management (TQM)

Produktkvalitet kan betyda två saker. Designkvalitet syftar på det inneboende värdet för
kunden vilket på grund av detta är väldigt subjektivt från person till person.
Överensstämmelsekvalitet syftar på att produkten uppfyller dess specifikation. Denna typ av
kvalitet kan mätas genom hur stor del i en tillverkad serie produkter som är defekta respektive
hela. Enligt totalkvalitetsförespråkare så bör målet för företagen vara noll defekter i varje
serie och att göra rätt första gången på grund av att företagen annars kommer att få ökade
kostnader. Desto tidigare ett fel upptäcks i en produkt desto lägre blir den ökade
kostnaden.(Anthony et al, 1998) Detta innebär i sin tur att en kostnad som ej tillför produkten
något kundvärde i värdekedjan kan minskas.

TQM filosofin är uppbyggd på en strävan att kvalitet skall byggas in i produkten istället för
att inspektera produktens kvalitet i den färdiga produkten. Fel och andra brister i inköpt
råmaterial och andra varor skall upptäckas redan vid källan och inte senare i värdekedjan. Den
enskilda anställda skall ansvara för sitt arbete på produkten och de skall inte skicka i väg en
produkt till nästa arbetsstation om han/hon upptäcker en defekt på en enhet. I stället för att
inspektera produkternas kvalitet i slutet av produktionen så bör kvalitetskontrollen ha sin
utgångspunkt i att övervaka produktionsprocessen bättre än tidigare och skapa bättre
möjligheter för de anställda i produktionsapparaten att göra rätt första gången vid
tillverkningen av en produkt.(Ibid)

Tanken med TQM innefattar en förändring i den traditionella förhållandet med företagets
leverantörer. I stället för att teckna kontrakt med flera olika leverantörer baserat på vem av
dem som tillverkar produkten till lägsta pris så väljs endast ett fåtal leverantörer för varje
inköpt artikel. Dessa leverantörer väljs ut med hänsyn till förutom pris även kvalitet och
leveranssäkerhet.(Ibid)

3.6 Processer i en ledningsgrupp

Litteraturen ger många uttryck (se Häckner, 1991 sid 48) för att man bör dra åt samma håll
inom ett företag och att det i ett företags ledning krävs en samstämmig syn och enighet om
inriktningen på hur verksamheten och grunderna för den skall bedrivas. Detta
harmoniperspektiv som konsensusförespråkarna företräder ifrågasätts dock och det hävdas att



Kapitel 3 - Referensram

17

en för hög grad av konsensus kan leda till dåliga beslut och att ansatser av olika karaktärer
ofta kan vara överlägsna beslut fattade i samförstånd.(Häckner, 1991)

I en grupp som förhållandevis länge arbetar med strategiska problem i en organisation så är
det naturligt att det uppstår en stark gruppsammanhållning. Detta gäller speciellt om
organisationen är utsatt för ett yttre hot eller om organisationen har att kämpa mot en fiende.
En stark gruppsammanhållning är en förutsättning för handlingskraft speciellt om företaget
befinner sig i kris. Dock kan en stark sammanhållning skapa svårigheter att se uppkomna
problem från olika sidor. Det uppstår även lätt en överensstämmelse inom gruppen i tänkande
och gruppnormer vilket kan innebära att relationerna inom gruppen blir viktigare än kvalitén
på besluten.(Häckner, 1985)

Detta grupptänkandesyndrom karaktäriseras bland annat av en känsla av osårbarhet bland
gruppens medlemmar vilket skapar en överdriven optimism och uppmuntrar ett extremt
risktagande. Direkta påtryckningar kan förekomma mot gruppmedlemmar som uttrycker
argument mot gruppens enformighet, illusioner och åtaganden. Aktörerna kan skapa sig en
självcensur ifråga om uppfattningar som avviker från den samstämmiga uppfattningen i
gruppen. Även självutnämnda åsiktsväktare kan dyka upp som ser till att kritisk information
ej når de övriga i gruppen.(Ibid)

Med detta menas dock inte att grupper med en stark sammanhållning är dömda att bli offer för
ett grupptänkande. Enligt Häckner så bör gruppens ledare uppmuntra medlemmarna att
framföra kritiska synpunkter och invändningar mot olika förslag och uppfattningar som
framförs av gruppen eller medlemmar inom denna. Vid presentationen av gruppens olika
förslag så bör ledaren sträva efter att vara oväldig och inte lägga fast förväntningar,
preferenser och förslag till möjliga alternativ. Varje gruppmedlem bör inhämta feedback
utanför gruppen från den del av organisationen som han eller hon tillhör. Det är även lämpligt
att bjuda in experter utifrån till gruppens sammanträden för att få del av neutrala synpunkter
från utsidan av gruppen. Slutligen är det viktigt att medlemmarna i gruppen söker efter
varningssignaler från ”fienderna” och är beredda att ompröva besluten ytterligare en gång
även efter det som ett beslut i gruppen är taget. Individerna i en ledningsgrupp bör
komplettera varandra så att behov av olika slag av ledningsbeteende tillgodoses. Personliga
egenskaper är mycket betydelsefylla och bör beaktas vid rekrytering och utveckling av
ledare.(Ibid)
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4 EMPIRI

I detta kapitel har vi valt att dela in empirin i två delar efter de två företagen vi valt. Inom
varje del har vi börjat med att ge en kort presentation av respektive företag. Därefter har vi
presenterat de olika personerna i ledningsgruppen som vi intervjuat. Deras svar har vi valt att
sammanställa i olika tabeller. De svar som vi ansett vara svåra att  förklara och tolka i korta
ordalag i tabellerna har vi därefter djupare förklarat i text under tabellerna. Svaren som vi
utvecklat har vi i tabellen markerat med kursiv stil så att det blir lättare att se vilka dessa är.
Vissa frågor där vi nämnt att vi ej frågat respondenterna om vissa saker beror dels på att vi
kom på frågorna efter att vi gjort några intervjuer, dels på att vi ansåg att frågan ej var
relevant beroende på vad de som vi intervjuat hade svarat på tidigare frågor.

4.1 Presentation av Ferruform AB

Ferruform AB är ett verkstadsföretag med cirka 640 anställda medarbetare och en omsättning
på cirka 730 miljoner kronor. Företaget har sitt säte i Luleå och företagsnamnet Ferruform är
nytt sedan årskiftet 1999/2000 sedan företaget bildat ett eget aktiebolag. Före detta så var
företaget en del av Scania och betecknades då Scania Chassikomponenter. Under detta namn
har företagets funnits i Luleå sedan 1968. Ferruform är dock fortfarande en del av
Scaniakoncernen som ett dotterbolag.

Företagets huvudsakliga verksamhet är tillverkning av bland annat ramkomponenter och
bryggor till Scanias bussar och lastbilar. De satsar på att utveckla kundanpassade
helhetslösningar från plåt till färdigbehandlade produkter, genom att försöka ha en så flexibel
produktionsprocess som möjligt. Företaget strävar även efter att vara en kompetent och
tillförlitlig partner ända från idéstadiet till en helt färdig produkt, vare sig det handlar om
enstaka prototyper eller produktion av stora volymer till en låg kostnad. Ferruform arbetar
även med något som de kallar ”kopplade och visuella produktionsflöden” och olika
materialstyrningsmetoder såsom Kanban och Reorder-point. Företagets order- och
faktureringsrutiner sköts huvudsakligen med stöd av olika EDI-system.

4.1.1 Fakta om respondenterna

De sju respondenterna som vi intervjuade på Ferruform AB var alla medlemmar i företagets
ledningsgrupp. Vi intervjuade företagets VD, marknadsansvarig, tekniskt ansvarig,
administrationsansvarig, de produktionsansvariga för fordonsaxlar respektive
stålkonstruktioner och planeringsansvarig.

4.1.2 Allmän uppfattning om företaget och dess konkurrensstrategi

Som hjälpmedel till vissa frågor i vår intervju har vi använt en bild över hur en värdekedja
kan se ut, där respondenterna har fått diskutera ifrån om vilka olika aktiviteter som enligt
deras uppfattning är mest värdeskapande för kunden. Bilden som vi använde återfinns som
bilaga 3. Nedan i tabell 4-1 så har vi sammanställt respondenternas svar om företagets
konkurrensstrategi och deras syn på kundvärde.
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Tabell 4-1 Konkurrensstrategi & kundvärde enligt respondenterna på Ferruform AB

Störst fördel
Gentemot
konkurrenter

Vad
värderar
kunden
mest?

Företagets
konkurrens-
strategi?

Företagets
främsta
målgrupp

Aktiviteter
som skapar
mest
kundvärde

VD -Modern
maskinutrustning
-Kunnig personal

-Pris
-Leverans
precision
-Kvalité

-Differentierat
koncept

-Strategiskt
utvalda
kundområden
-Främst
kommersiella
fordon. I
framtiden även
vissa nischer.

-Forskning och
utveckling
-Inre logistik
-Transport

Markn. ansv. -Modern
maskinutrustning
-Scania som
referenskund när de
försöker locka till
sig andra kunder

-Pris
-Kvalité
-Leverans
precision
-Bra
kunddialog

- Mest
kostnadsfokus
men även
differentiering

-Främst fordons-
industrin där de
har vissa
kärnkunder.
Dock viktigt med
nya kunder
senare.

-Tillverkning
-Försäljning
-Transport

Tekn. ansv. -Samlad
produktions-
utrustning , dvs
pressning, svetsning
& ytbehandling

-Ferruforms
samarbete
med kund.

-Differentierat
koncept

-Alla tänkbara
kunder inom
branschen
-Inblick i andra
branscher

-Tillverkning
-Transport

Adm. ansv. -Ferruforms
koppling till Scania
-Hela koncernen har
legat långt framme
inom material-
styrning och
kostnadsuppföljning

-Leverans
precision
-Kvalité
-Därefter
pris

-Både
differentierings
och kostnads-
strategier

-Ferruform har
en riktad
marknadsföring
och väljer ut
intressanta
kunder

-Forskning och
utveckling
-Tillverkning
-Inre logistik
-Service

Axel. ansv. -Modern
maskinutrustning
-Kunnig personal

-Flexibilitet
-Leverans
förmåga

-Frågade ej -Framförallt mot
fordons- och
lastbilsbranschen

-Service
-Transport

Stålkonst. ansv. -Ferrufoms olika
kopplingar till
Scania, finansiellt &
erfarenhetsmässigt

-Leverans
precision

-Frågade ej -Väljer ut
specifika
kundsegment

-Tillverkning
-Transport
-Service

Plan. ansv. -Modern
maskinutrustning

-Leverans
precision

-Frågade ej -Framförallt
fordons
branschen

-Tillverkning
-Försäljning
-Transport
-Forskning och
utveckling

På frågan om vad kunden värderar mest gav tekniska chefen oss ett svar om hur han vill att
kunderna skall se dem i framtiden. Han vill att företaget skall ses som en kompetent partner
redan från idéstadiet genom hela processen tills de levererar produkten. Att ha en
kärnkompetens inom företaget och sedan skaffa sig spetskompetens från lokala nätverk är det
han vill att deras styrka skall vara.

När det gällde vilken konkurrensstrategi som de använder på Ferruform så fick vi olika svar
som inte alltid var möjligt att applicera till Porters allmänna strategier om differentiering och
kostnadsledarskap. VD:n sade att de har försökt bygga upp en kompetens för att kunna
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handskas med marknadsbearbetning och för att kunna få kunden att förstå hur bra de är. Han
fortsatte med att de aldrig gör avkall på sina prioriteringar. Dessa är att säkerhet och miljö
alltid skall funka. Sedan fortsätter han att de har som strategi att aldrig skicka vidare en defekt
produkt varken internt eller till en kund. Om det uppstår problem så skall det fixas en gång.
Tillsist så tänker de även på konsumenten. I kundkontakterna gäller det att visa att Ferruform
är professionella och att de har kunskap att erbjuda olika bitar. Om företaget har ordning på
tidigare nämnda saker så har de ordning på kostnaderna. Kör företaget med en kontrollerad
process och levererar i tid så har företaget också ordning och reda på systemen.

Marknadschefen uppfattade att deras strategi är att producera chassikomponenter för det är
det Ferruform är duktigt på. Sedan fortsatte han med att förklara att många av produkterna de
tillverkar är relativt enkla och ganska lite förädlade. Han säger även att de ligger ganska bra
till prismässigt på vissa produkter medan de är sämre på andra. De fokuserar på att bli bättre
och de har sänkt sina kostnader, tid/enhet, radikalt på ett år. Ju enklare produkt desto mer
spelar priset in, så det är nog priset som Ferruform framförallt konkurerar med menar
marknadschefen. Dock kan varken kvalitén eller leveranssäkerheten glömmas bort för de är
viktiga också. Tekniska chefen ville besvara frågan hur han ser Ferruform konkurrera i
framtiden. Han vill att Ferruform skall vara en strategisk leverantör, systemleverantör och
ingen komponentleverantör som bara levererar komponenter. Han vill både få delta ifrån
idéstadiet vid produktutveckling med kunder samt leverera kompletta system med kanske
inbyggt elsystem eller dylikt. Han tyckte inte att det är ett koncept utan snarare en modell som
de skall utgå ifrån. Enligt administrativchefen så är Ferruforms konkurrensstrategi att jobba
smartare än konkurrenterna med både differentiering- och kostnadsstrategier. De strävar
framförallt efter en högre förädling i sina produkter. Dock så jobbar de även med
standardiserade produkter där kostnad, leveranssäkerhet och kvalité är viktigt.

VD:ns svar om vilka aktiviteter inom företaget som skapar mest värde och gör att kunden
köper Ferruforms produkter var att forskning och utveckling är viktigt eftersom de vill vara
mer än en katalogvara. Ferruform vill vara med och utveckla nya produkter och leverera mer
värde för då kan de bygga in sin teknologi i kundernas produkter. De vill skapa en vinna-
vinna situation där både Ferruform och dess kunder skall känna sig nöjda. En annan del han
nämnde var logistik inom företaget, där Ferruform använder ett Kanbansystem för att ha en
enkel och effektiv logistik inom företaget. Han fortsatte att prata om att Ferruform måste
kunna leverera sekvensleveranser på ett visst klockslag så att deras kunder slipper ligga med
lager. Sekvensleveranser efterfrågas alltmer av kunder så det måste fungera. Ferruform har
insett att det är viktigt att ligga med ett säkerhetslager för att säkerhetsställa leveranser till
kunder så att det inte uppstår stopp i leveranser om det blir stopp i företagets produktion.
Marknadschefens syn på samma fråga var att tillverkning, försäljning är de viktigaste bitarna.
Det kunden tycker är viktigt är varor i rätt detalj, i rätt tid och i rätt sekvens med rätt kvalité.
Han fortsatte med att säga att alla delar i värdekedjan är viktiga för att alla delar hänger ihop.
Han försökte sedan göra en rangordning där tillverkningsprocessen  kom först och sedan
transportsystemen. Tillsist pratade han lite om att marknadsföring är viktigt i det initiala
stadiet när en produkt eller en kund är ny . Tekniska chefen uppfattning var att
produktutvecklingsfasen är det som tillför mest värde på grund av att där har Ferruform en
möjlighet att vara med och utforma det kunden vill ha och lägga in största möjliga värde med
en kostnadseffektiv samverkan med tillverkningsfasen. Sedan var transporten viktig ur både
kostnads- och kvalitetssynvinkel.

Enligt administrativchefen så är kunden ute efter är att produkten skall kosta så lite som
möjligt. Kunderna vill kunna köpa en billig produkt med god kvalité och veta att den
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levereras i tid med den design de efterfrågat. De aktiviteter som är viktiga i värdekedjan för
att kunna ta fram en bättre produkt eller en likadan produkt till ett lägre pris är forskning och
utveckling samt tillverkning. För att ha en bra kvalité på produkterna så måste
tillverkningsprocesserna fungera bra och ständigt förbättras. För att säkerhetsställa leverans i
tid så måste företag prioritera inre logistik och se till att den är så effektiv och stabil som
möjligt. Dock poängterade han att det är viktigt att ha en bra relation med kund.

Produktionschefen för axlar tyckte att en bra kunddialog under hela affären är viktigt att
företaget informerar hur det går med en viss kunds leverans och om det blir några avvikelser
från det de kommit överens om. Det är viktigt att kunden känner trygghet och har koll på vad
som händer. Han gjorde sedan en rangordning över vad han trodde var viktigast för kunden.
Viktigast var service till kund under hela köpet, både före och efter. Sedan kom transport där
han räknade in leveransprecision. På tredje plats sade han att hela värdekedjan är viktig.
Tillverkningen var viktig eftersom den var störst.

Produktionschefen för stålkonstruktioner ansåg att det som skapar värde är tillverkningen,
resten är bara kostnader. Han menade att så fort den förädlade delen i maskinvaran träffar
arbetsstycket så tillförs värde och det är det viktiga. Sedan gjorde han en rangordning över hur
han uppfattade hur det såg ut. Viktigast var priset och kvalitén och det har koppling till
tillverkningen. Sedan kom transport inräknat med leveranssäkerhet. På tredje plats var det
service till kund där det var viktigt att kunna ställa upp om det kör ihop sig för kunden eller
om kunden skall tillverka något han inte är så insatt i och behöver hjälp.

Enligt planeringschefen så är det tillverkningen som är mest värdeskapande medan alla
aktiviteter runt omkring kanske gör att de blir valda. På andra plats satte han försäljning,
orderhantering och leveransprecision. På tredje plats satte han logistik, att vara flexibel, kunna
få in nya produkter i produktionen. På fjärde plats satte han forskning och utveckling, att de är
kompetenta att ta en större del än bara tillverkningen.

4.1.3 Respondenternas syn på leverantörernas betydelse för företaget

Härnäst  kommer vi att redovisa i tabell 4-2 vad respondenterna hade för åsikt om
leverantörernas betydelse för företaget och i vilka sammanhang som det är bra att ha och
utveckla ett samarbete med dem.

Tabell 4-2 Leverantörernas betydelse för företaget enligt respondenterna på Ferruform
AB

Kundvärde som
uppstår i tidigare led

Vad uppskattas
hos
leverantörerna?

Samarbete med
leverantörerna

Varför ett
samarbete med
leverantörerna?

VD -Det uppstår ett
kundvärde hos
leverantörerna

-Leveransprecision
-Kvalité
-Pris

-Kvalitetsarbete
-Utveckling av logistik
-Produkt- och
materialutveckling i
framtiden

-Nödvändigt för att
överleva
-För att kunna göra
förändringar i
processen

Markn. ansv. -Underleverantörerna
är viktiga eftersom de
påverkar Ferruforms
produktpriser

-Leveransprecision
-Kvalité
-Pris, dock ej lika
viktigt

-Kvalitetsarbete
-Utveckling av logistik

-För att ständigt
kunna utveckla
materialet i sina
produkter

Tekn. ansv. -Ingen uppfattning -Leveransprecision
-Kvalité
-Pris

-Materialutveckling -För dyrt att ha all
spetskompetens
inom företaget
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Kundvärde som
uppstår i tidigare led

Vad uppskattas
hos
leverantörerna?

Samarbete med
leverantörerna

Varför ett
samarbete med
leverantörerna?

Adm. ansv. -Liten del, för han
menar att om
Ferruform lovar t ex
bra kvalité så är det
upp till dem att hålla
vad de lovar

-Leveransprecision
-Kvalité
-Pris

-Material och
metodutveckling inom
tillverkningsprocessen

-Skapa en
vinnasituation för
bägge parter
-Kunna dela på ut-
vecklingskostnader

Axel. ansv. -Stor del pga att
ingående material är
grundförutsättningen
för Ferruforms
produkter

-Leveransprecision
-Kvalité

-Inget djupare
samarbete, dock
dialog om kvalité och
lite design av
färdiggjutna delar

-Få fram bättre
kvalité
-Få ett bättre pris
-Förenkla till-
verkningsprocessen

Stålkonst. ansv. -En försumbar del -Leveransprecision
-Lågt pris

-Inga djupare avtal
finns med leverantörer

-Ej frågat

Plan. ansv. -Ganska stor del men
lite beroende på vad
det är för produkt

-Leveransprecision
-Ha bra kontakt
med leverantörerna

-Kvalitetssamarbete
-Logistiksamarbete

-Skapa en
vinnasituation för
bägge parter
-Kunna dela på ut-
vecklingskostnader

VD:ns svar på hur stor del av kundvärdet i deras produkt som uppstått hos deras
underleverantörer var att det finns ett kundvärde hos deras leverantörer. Han förklarade  detta
med att det är viktigt att plåten de använder håller jämn kvalité och att deras kunder kan lita
på det som Ferruform producerar kommer från en kvalitetssäkrad underleverantör. Att företag
är miljöcertifierade och hanterar resurser på rätt sätt kommer på sikt att bli en fördel både
inom Ferruform och hos deras underleverantörer och därmed skapa ett större kundvärde.

4.1.4 Synen på kostnadseffektivisering tillsammans med leverantörerna

I tabell 4-3 har vi sammanfattat respondenternas syn på kostnadseffektivisering med hjälp av
leverantörerna och på vilket sätt företaget har arbetet med det.

Tabell 4-3 Kostnadseffektivisering med hjälp av leverantörerna enligt respondenterna
på Ferruform AB

Inköpskostnadens
andel av
totalkostnaden

Har ni försökt sänka era kostnader
genom leverantörssamarbete? Hur?

Samarbetets betydelse för att
kunna minska kostnaderna i
företaget

VD -Stor del -Kontinuerlig kostnadsminimering
- Just in Time (JIT)

-Liten betydelse, men det gäller
att plocka alla delar, även de små

Markn. ansv. -Olika, 30-40%
beroende på vilken
produkt det gäller

-Kontinuerlig kostnadsminimering
-Materialsamarbete, så att det blir mindre
defekter och svagheter som måste
korrigeras hos Ferruform

-Finns ett stort värde i att
samarbeta, som  i slutändan kan
leda till lägre kostnader för
företaget

Tekn. ansv. -Olika för olika
produkter

-Ej insatt i frågan -Har betydelse, bland annat inom
inköp & leveranser

Adm. ansv -33% -Skett till viss del
-Det är inte bra att knyta upp en
leverantör för mycket så att man blir för
mycket beroende av dem

-Liten betydelse
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Inköpskostnadens
andel av
totalkostnaden

Har ni försökt sänka era kostnader
genom leverantörssamarbete? Hur?

Samarbetets betydelse för att
kunna minska kostnaderna i
företaget

Axel. ansv. -Ej uppfattat från
band

-Inte så mycket kostnadsminimeringssam-
arbete, bara lite konstruktionsförändringar
-Inom svetstråd & färg jobbat med
utveckling & kvalité, men det är en liten
del av Ferruforms produkter och
tillverkningsprocesser

-Liten betydelse

Stålkonst. ansv. -50% -Har inte gjort så mycket
-Har funderingar att t ex köpa in vissa
tjänster utanför företaget

-Liten betydelse

Plan. ansv. -Olika, 30-50%
beroende på
produkten

-Har inte gjorts så mycket tidigare -Har betydelse

Administrativchefen sade att ett utvecklingssamarbete med leverantörerna inom
kostnadsminimering har skett till viss mån och kopplade sedan frågan till Scania och sade att
de tidigare har jobbat med fler medelstora underleverantörer än andra koncerner kanske gjort
så att Scania kunde ställa dessa mot varandra och byta när de ville. Han sade även att det inte
är bra att knyta upp en leverantör för mycket så att Scania blir beroende av dem.

4.1.5 Uppfattningar om samarbetet med kunderna

Respondenternas uppfattningar om var företaget samarbetar med kunderna och hur mycket de
tycker det samarbetet betyder för företagets ekonomi har vi redovisat och sammanställt i
tabell 4-4.

Tabell 4-4 Kundaktiviteter och dess betydelse för företagets ekonomi enligt
respondenterna på Ferruform AB

Hur stor del av slutkundens
upplevda värde uppstår i
senare förädlingsled?

Hur knyter företaget upp sina
kunder genom bland annat
olika aktiviteter?

Hur viktiga tror du att
aktiviteterna är för företagets
ekonomi?

VD -Frågade ej -De har ej hunnit så långt
-Dock skall Ferruform ha ett
planerat kundseminarium

-En bra kundrelation är alltid
en början.
-Billigare marknadsföring om
en bra kundrelation finns

Markn. ansv. -Den största delen -Möten om produktutveckling
och leveransprecision

-Aktiviteterna är
livsnödvändiga för utan kunder
överlever företaget inte

Tekn. ansv. -Den största delen -Inte tänkt i de banorna -Kundaktiviteter har stor
betydelse för Ferruform

Adm. ansv. -Den största delen -Ej hunnit så långt med specifika
aktiviteter
-Sådana aktiviteter är viktiga i
framtiden

-Kundaktiviteter har stor
betydelse för Ferruform

Axel. ansv. -Den största delen
-En lastbilschaufför värderar
främst värden i den färdiga
lastbilen

-Marknadsidentifiering och
marknadsföring är i sin linda
-Försöker knyta nya kontakter
med kunder

-Frågan ej relevant för
Ferruform idag
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Hur stor del av slutkundens
upplevda värde uppstår i
senare förädlingsled?

Hur knyter företaget upp sina
kunder genom bland annat
olika aktiviteter?

Hur viktiga tror du att
aktiviteterna är för företagets
ekonomi?

Stålkonst. ansv. -Den största delen
-En lastbilschaufför värderar
främst värden i den färdiga
lastbilen

-Inga direkta aktiviteter finns
idag

-På kort sikt är aktiviteterna en
kostnad, men på längre sikt är
det viktigt för företagets
ekonomi

Plan. ansv. -Den största delen
-De lokala förarna kan välja
Scania på grund av att olika
delar är tillverkade i Luleå

-Ferruform har ej hunnit så långt
med detta

-Ej frågat

På frågan om Ferruform håller på med några former av aktiviteter för att bibehålla kunder
efter ett köp svarade VD:n att eftersom att de är så nya så skall Ferruform ha ett
kundseminarium med andra företagare i Luleå och folk från Luleå tekniska universitet. Där
skall de diskutera om hur Ferruform och de andra ser på framtiden och hur de kan samarbeta
för att skapa mervärde för kunderna. Enligt honom gäller det att skapa relationer och umgås
med människorna de gör affärer med.

4.1.6 Företagets effektiviseringsmöjligheter samt framtidsutveckling

I den sista tabellen för Ferruform det vill säga tabell 4-5 har vi framfört de åsikter och
uppfattningar respondenterna hade om var det går att effektivisera verksamheten samt vilket
sätt företaget måste gå tillväga i framtiden för att möta kundernas krav.

Tabell 4-5 Respondenternas syn på Ferruform AB’s effektiviseringsmöjligheter samt
framtidsutveckling.

Inom vilka områden går det att mest
effektivisera verksamheten?

Hur bör företaget gå tillväga i framtiden för
att möta kundernas krav?

VD -Överallt, men framförallt inom
produktionen
-Marknadsföringsdelen är ny så där går
det att effektivisera
-Effektivisering inom ekonomistyrningen
är också viktigt bland annat för att fä alla
att dra åt samma håll

-Bli något mer än ett företag som enbart levererar
delar
-Vara med i hela produktutvecklingsprocessen
-Vara mer en systemleverantör och därmed
erbjuda ett större förädlingsvärde i sina produkter
-Knyta till sig  företag regionalt och skapa
nätverk

Markn. ansv. -Överallt, men framförallt inom
tillverkningen
-Samtidigt gäller det att jobba inom
logistik, planeringssystem, underhåll,
administration och på tekniksidan

-Ta en större del av produktutvecklingsprocessen
-Vara ledande på utveckling av produkter
-Få marknadsföringen att bearbeta rätt kunder
-Visa kunden att Ferruform ständigt jobbar med
att få ned kostnaderna och öka kvalitén

Tekn. ansv. -Överallt, men främst inom inköp och se
över antalet underleverantörer
-Även viktigt att förbättra
leverantörssamarbetet och skruva upp
tillverkningen

-Ferruform måste vara kompetent på alla delar
inom produktutvecklingsprocessen
-Ferruform skall ha kärnkompetens inom
företaget medan spetskompetens skall hämtas
från lokala nätverk

Adm. ansv. -Överallt, men framförallt i tillverkningen
 -Inom inköp och materialhantering

-Bli ännu bättre på att hjälpa kunderna bland
annat genom att utveckla produkterna på ett
smartare sätt
-Ligga långt framme med ny teknik och metoder
-Ferruform måste bli bäst på något för att få höga
marginaler
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Inom vilka områden går det att mest
effektivisera verksamheten?

Hur bör företaget gå tillväga i framtiden för
att möta kundernas krav?

Axel. ansv. -Överallt, men framförallt i produktionen
-Även på logistik- och inköpssidan

-Sätta kunden ännu mer i fokus så att de kan
agera snabbt och vara flexibla i leverans, kvalité
och förändringar

Stålkonst. ansv. -Överallt
-Ferruform håller på med effektiviseringar
inom tillverkningen, men det borde vara
lättast att effektivisera inom
administration, underhåll av fastighet

-Stå till tjänst med mer helhetslösningar t ex
genom att erbjuda forskning & utvecklings
tjänster åt kunden
-Jobba vidare med att få en än mer
kostnadseffektiv tillverkning

Plan. ansv. -Överallt, men framförallt inom
produktionen, för att detta skall fungera
krävs även effektiviseringar inom
underhåll och materialtillförsel

-Ta en större del av den produkt de tillverkar,
kanske ta någon del av det av det kunden måste
göra efter köpet
- Vara med i hela utvecklingsprocessen och se
till att anpassa produkterna i Ferruforms
produktionsapparat

4.2 Presentation av Plannja AB

Plannja AB är en byggplåtstillverkare som startades 1967 med säte i Luleå. Företaget har
cirka 370 anställda och hade en omsättning under 1999 på drygt 1 miljard kronor. Plannja
ingår i SSAB koncernen som ett dotterföretag till SSAB men de bildar även en egen koncern.
Huvuddelen av företagets tillverkning sker i Luleå men Plannjakoncernen består även av två
tillverkande dotterföretag, Plannja Siba AB i Småland och Plannja AS i Danmark. Utöver
detta finns även ett antal försäljningsbolag i Danmark, Norge, Tyskland, England och Polen.

Inom Plannja vidareförädlas inköpt tunnplåt av stål och aluminium till byggplåtprodukter
genom målning, profilering, pressning samt bockning av tunnplåt. I företagets produktutbud
ingår bland annat vägg- och takprofiler, takpannor, stuprör, hängrör, takskydd, isolerade
väggelement, planplåt och väggkassetter. Plannja arbetar med ett kvalitetssystem benämnt
ISO 9001 och det huvudsakliga syftet med detta är att de produkter som utvecklas, tillverkas
och levereras ska kännetecknas av hög och jämn kvalitet som överensstämmer med krav och
förväntningar från kunder och myndigheter.

4.2.1 Fakta om respondenterna

De sex respondenterna som vi intervjuade på Plannja AB var alla medlemmar i företagets
ledningsgrupp. Vi intervjuade företagets VD, marknadschefen, teknikutvecklingschefen,
affärsutvecklingschefen, personalchefen och produktionschefen.

4.2.2 Allmän uppfattning om företaget och dess konkurrensstrategi

Som hjälpmedel till vissa frågor i vår intervju har vi använt en bild över hur en värdekedja
kan se ut, där respondenterna har fått diskutera ifrån om vilka olika aktiviteter som enligt
deras uppfattning är mest värdeskapande för kunden. Bilden som vi använde återfinns som
bilaga 3.  I tabell 4-6 nedan har vi sammanställt respondenternas svar om företagets
konkurrensstrategi och deras syn på kundvärde.
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Tabell 4-6 Konkurrensstrategi & kundvärde enligt respondenterna på Plannja AB

Störst fördel
gentemot
konkurrenter

Vad värderar
kunden mest?

Företagets
konkurrens-
strategi?

Företagets
främsta
målgrupp

Aktiviteter som
skapar mest
kundvärde

VD -Ett komplett
produktprogram
-Plannjas storlek

-Plannja står för
kvalité
-Ett starkt
varumärke skapar
trygghet hos
kunderna
-Förmågan att
erbjuda kunderna
färdiga lösningar
och Just in time
leveranser

-Differentierat
koncept

-Plannja väljer
ej ut speciella
målgrupper
utan vill finnas
till för hela
marknaden

-Samtliga
aktiviteter viktiga
-Transport
-Forskning och
utveckling

Markn. ansv. -En komplett
leverantör
-Högt tekniskt
kunnande
-Marknadens
starkaste varumärke

-Plannja är en
trygg leverantör
med hög leverans-
precision
-Bra kvalité på
produkterna
-Bra kundrelation

-Differentierat
koncept med
inslag av
kostnadsledar-
skap

-Plannja är till
för alla kunder

-Tillverkning
-Transport
-Inre logistik

Tekn. utv.
ansv.

-Brett
produktsortiment
-Känner till
marknaden väl
-Plannja är en trygg
och stabil partner

-Teknisk
kompetens som är
flexibel efter
kundens behov

-Differen-
tiering

-Plannja säljer
till alla som
vill ha dess
produkter

-Marknadsföring
-Service
-Transport
-Tillverkning

Aff. utv.ansv. -Ett starkt varumärke
-Väl utbyggt
återförsäljarnät

-Väl avvägt
produktprogram
-Säker
leveransprecision

-Differentierat
koncept

-Plannja säljer
till alla som
vill ha dess
produkter

-Marknadsföring
-Tillverkning
-Färdigvarulager

Prod. ansv. -Komplett
produktprogram
-Plannja kan leverera
helhetslösningar
-God leverans-
precision
-Egen målningslinje

-Bra service
-Hög
leveransprecision

-Differentierat
koncept

-Nämner 3
kundsegment,
plåtslagare,
entreprenörer
och
återförsäljare

-Transport
-Service

Pers. ansv. -Flexibel
produktions- apparat
-Kompetent personal
-Egen målningslinje

-Plannja är en
trygg leverantör
med hög
leveransprecision
-Bra kvalité på
produkterna
-Bra kundrelation

-Differentierat
koncept

-Gamla kund-
målgrupper
fortfarande
mest
vinstgivande
segment

-Transport
-Service
-Tillverkning

Enligt VD:n så går företagets konkurrensstrategi ut på att i huvudsak koncentrera sig på
Norden och närmarknaderna runt Östersjön. I dessa områden skall de finnas nära kunderna för
att hjälpa dem. Plannjas mål är enligt VD:n inte att konkurrera med det lägsta priset utan i
stället erbjuda kunden en totallösning istället för enbart plåt. En nära dialog bör enligt VD:n
finnas med kunderna så att dessa snabbt skall kunna få kontakt med någon av företagets
säljare.

Enligt Plannjas marknadschef så kan produktsortimentet delas in i tre delar: 1. Bulkprodukter
som är enkla att tillverka och som tillverkas i stora mängder till byggvaruhandeln där en hög
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volym är viktig, via garantier och service kan här ett lite högre pris än för kostnadsledaren tas
ut men Plannjas pris måste vara konkurrenskraftigt och ej för högt. 2. Objektsleveranser där
stor vikt läggs ner på komplett leverans, hög teknisk service så att kunden får den mest
optimala produkten. Inom detta område kan ett högre pris tas ut än bland bulkprodukterna. 3.
Mjuk planplåt till plåtslagare som säljs till stora volymer och där få tillverkare finns och på
grund av detta kan ett hyfsat försäljningspris på dessa produkter tas ut.
Teknikutvecklingschefen menar att Plannja är något differentierade idag där vissa produkter
väljs ut som kundanpassas i högre grad än andra. Att tillhandahålla kunden bra eftermaterial,
säkra leveranser, stötta och vårda återförsäljare och utbilda dessa så att de sedan på ett bra sätt
kan serva sina kunder anses av affärsutvecklingschefen vara företagets säkraste
konkurrensstrategi. Plannjas produktionschef anser att konkurrensstrategin bör vara att ta fram
produkter med stort inslag av kompletta leveranser, ett differentierat koncept med ett relativt
högt pris. Enligt personalchefens uppfattning så inriktar sig företaget på att erbjuda kunderna
framförallt en hög teknisk nivå på produkterna och en god service till företagets kunder.

Företagets VD anser att samtliga aktiviteter är viktiga för att helheten skall ge ett högt
kundvärde för kunden. De aktiviteter han nämner som viktigast är de delar av värdekedjan
som ligger närmast kunden såsom leveranssäkerhet och olika logistiska frågor. Han tycker
även att pris samt forskning och utveckling är viktiga delar i kedjan. Enligt marknadschefen är
det produktegenskaper och leveranssäkerhet som kunden värdesätter högst. På grund av det
långa avståndet till huvudmarknaden så är det extra viktigt enligt honom med ett gott
distributionsnät för att leveranssäkerheten kan behållas. Han menar dock att det är viktigt att
optimera varje del i kedjan bland annat genom att minska ledtiderna men att rangordna
aktiviteterna är enligt honom svårt. Att ha en bra marknadsföring är enligt
teknikutvecklingschefen allra viktigast på grund av att marknaden är mogen och att nya
produkter är sällsynta i branschen. Han anser vidare att en bra service till kunden samt en
fungerande logistik på grund av att kunden kräver precisa leveranser är andra aktiviteter som
kunden värdesätter högt och dessa aktiviteter är enligt honom ungefär lika viktiga. Vidare
antar han att företaget är effektiva i tillverkningen.

Enligt affärsutvecklingschefen så är en bra marknadsföring nästan viktigast om man där även
räknar in företagets återförsäljare som enligt honom betyder väldigt mycket för att kundvärdet
skall bli högt. Han anser vidare att det inom tillverkningen ej enbart är viktigt med en
kostnadseffektiv produktion utan även att företagets produktmix är kundvänlig. Även ett
färdigvarulager är enligt honom viktigt för exportmarknaden på grund av att det är ett medel
för att förkorta leveranstiden till kunden. Att företaget håller sina leveranstider gentemot sina
kunder och att produkterna är av hög kvalitet är enligt produktionschefen viktigast för att
erhålla ett högt kundvärde. Utöver detta menar han att det är viktigt med bra service gentemot
kunden från konstruktionssidan och marknadssidan, samt att företaget har en bra relation till
kunderna. Enligt personalchefen så är en bra leveranssäkerhet viktigast så att kunden erhåller
produkten i rätt tid. Därefter kommer god service gentemot kunden och en bra kvalitet på
produkterna. Dessa aktiviteter är dock enligt honom ej något unikt för Plannja. Utöver detta så
är det enligt honom mycket viktigt att ha en god relation med kunderna för att företaget skall
nå framgång. Att ha en hög teknisk nivå är en annan viktig framgångsfaktor.

4.2.3 Respondenternas syn på leverantörernas betydelse för företaget

Härnäst  kommer vi att redovisa i tabell 4-7 vad respondenterna hade för åsikt om
leverantörernas betydelse för företaget och i vilka sammanhang som det är bra att ha och
utveckla ett samarbete med dem.
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Tabell 4-7 Leverantörernas betydelse för företaget enligt respondenterna på Plannja
AB

Kundvärde som
uppstår i tidigare led

Vad uppskattas
hos
leverantörerna?

Samarbete med
leverantörerna

Varför ett
samarbete med
leverantörerna?

VD -Liten del, pga låg
förädling, dock är
kvalitén viktigt på de
inköpta produkterna

-Rätt kvalité
-Fungerande
logistik
-En god service
-Priset är mer en
funktion av detta

-Produktutveckling på
färg- & stålsidan

-För att utveckla
produkterna & få
del av
leverantörernas
kompetens där
företaget saknar det
själv

Markn. ansv. -Liten del, kanske lite
viktigare med svenska
leverantörer på vissa
marknader

-Leveransprecision
-Medverkande i
gemensamt
utvecklingsarbete

-Kvalitetssamarbete på
stålsidan
-Utvecklingssamarbete
på färgsidan, både
system & färg
-Visst samarbete på
tillbehörssidan

-Företaget har ej
alltid den
kompetens som
behövs

Tekn. utv.
ansv.

-Liten del av kundvärdet
uppstår hos
leverantörerna
-Dock är viktigt att
färgleverantörerna har en
hög kvalité på sina
produkter

-Leveransprecision
-Hög kvalité
-Även pris men inte
lika viktigt

-Tekniksamarbete med
leverantörerna till
sandwichelementerna

-För att få fram bra
kvalité & att
leverantörernas
produkter skall
uppfylla Plannjas
krav
-Delar kostnaderna

Aff. utv. ansv. -Liten del
-Dock i segmentet
plåtslagare så kan det
vara viktigt med vilken
leverantör Plannja
använder

-Kvalité
-Leveransprecision
-Även priset men
inte lika mycket

-Tekniskt samarbete
med
färgleverantörerna om
nya färger
-Tekniskt samarbete
med leverantörerna till
sandwichelementerna

-Frågade aldrig

Prod. ansv. -Frågan är svårbesvarad,
men kvalitet är viktigt

-Viktigt med kvalité
på färgen som
används
-Leveransprecision

-Samarbete med band-
& färgleverantörer

-Vissa diskussioner
om leveranstider

Pers. ansv. -Frågan är svårbesvarad,
men kvalitet är viktigt

-Jämn och hög
kvalité

-Vet att det finns ett
tekniskt samarbete
men inget specifikt

-För att utbyta
erfarenhet &
kunskaper så att
bägge tjänar på det

4.2.4 Synen på kostnadseffektivisering tillsammans med leverantörerna

I tabell 4-8 har vi sammanfattat respondenternas syn på kostnadseffektivisering med hjälp av
leverantörerna och på vilket sätt företaget har arbetet med det.
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Tabell 4-8 Kostnadseffektivisering med hjälp av leverantörerna enligt respondenterna
på Plannja AB

Inköpskostnadens
andel av
totalkostnaden

Har ni försökt sänka era kostnader
genom leverantörssamarbete? Hur?

Samarbetets betydelse för
att kunna minska
kostnaderna i företaget

VD -Cirka 60-65% -Försöker införa Just in Time på
exempelvis råmaterial och färg där
ständiga förbättringar sker. Syftet är att
få ner kapitalbindningen i lagret.

-Är av betydelse för att kunna
minska kostnaderna men svårt
hur långt det går att driva
detta. Dock har Plannja
kommit en bra bit på vägen.

Markn. ansv. -Ungefär 65%
-Plannja är
volymberoende
med låg förädling
och påverkas starkt
av råvarupriserna

-Försök att optimera samarbete med
färgleverantörerna vilka bland annat
arbetar i Plannjas laboratorium
-Gemensamma provkörningar av olika
system

-Viktigt för att kunna minska
kostnaderna.
-Viktigt att ta tillvara
varandras spetskompetens.
-Lättare på lång sikt om man
jobbar nära varandra.

Tekn. utv. ansv -Mer än hälften,
50-60%

-Plannja försöker alltid att sänka
inköpskostnaderna.
-Viktigt att försöka pressa priserna.

-Inte så viktigt

Aff. utv. ansv. -En stor del, 70% -Kommer ej på något samarbete, dock
pågår alltid diskussioner om olika frågor

-Tveksamt om det leder till
stora kostnadsbesparingar.

Prod. ansv. -Kan ej svara -Samarbete på färgsidan med viss
provning och utveckling

-Tveksamt om det leder till
stora kostnadsbesparingar.

Pers. ansv. -Mellan 60-70% -Mer en fråga om var i produktionsledet
som vinsterna skall tas ut eftersom
Plannja är en del av SSAB-koncernen

-Det finns mycket stora
möjligheter att genom
samarbete sänka kostnaderna.
-Lättare att få ner inköpspriset
än att rationalisera den egna
verksamheten

4.2.5 Uppfattningar om samarbetet med kunderna

Respondenternas uppfattningar om var företaget samarbetar med kunderna och hur mycket de
tycker det samarbetet betyder för företagets ekonomi har vi redovisat och sammanställt i
tabell 4-9.

Tabell 4-9 Kundaktiviteter och dess betydelse för företagets ekonomi enligt
respondenterna på Plannja AB

Hur stor del av slutkundens
upplevda värde uppstår i
senare förädlingsled?

Hur knyter företaget upp sina
kunder genom bland annat
olika aktiviteter?

Hur viktiga tror du att
aktiviteterna är för
företagets ekonomi?

VD -Frågade ej -Gemensamma aktiviteter med
återförsäljarna som
 t ex produktutbildningar.
-Mycket tid ägnas åt att ha goda
kundrelationer

-Mycket viktigt
-Viktigt att stödja och att
skapa en långsiktig
relation med företagets
kunder

Markn. ansv. -Återförsäljarna är mycket
viktiga, de är ansiktet utåt

-Gemensamma aktiviteter med
återförsäljarna som
 t ex produktutbildningar.
-Mycket tid ägnas åt att ha goda
kundrelationer
-Kunder bjuds in för att studera
tillverknings-processen.
-Plannja ute på mässor

-Mycket viktigt
-En god relation med
kunden är viktigt för att
denne skall köpa Plannjas
produkter.
-Viktigt att säljarna klarar
av att personifiera
företagets varumärke
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Hur stor del av slutkundens
upplevda värde uppstår i
senare förädlingsled?

Hur knyter företaget upp sina
kunder genom bland annat
olika aktiviteter?

Hur viktiga tror du att
aktiviteterna är för
företagets ekonomi?

Tekn. utv.
ansv.

-Återförsäljarna är mycket
viktiga, de är ansiktet utåt
-Företaget måste själv vara
effektiv för att få de bästa
återförsäljarna

-Gemensamma aktiviteter med
återförsäljarna som
 t ex produktutbildningar.
-Mycket tid ägnas åt att ha goda
kundrelationer

-Mycket viktigt
-Viktigt att de som säljer
Plannjas produkter känner
för företaget och tycker att
det är roligt att arbeta för
Plannja.

Aff. utv. ansv. -Återförsäljarna är mycket
viktiga, de är ansiktet utåt
-För entreprenören uppstår
det mesta värdet hos Plannja
eftersom de är slutkunder

-Kunderna vårdas genom
kundklubbar, kurser och
utbildningar för återförsäljarnas
ägare och anställda.

-Mycket viktigt
-Kundaktiviteter är det
viktigaste i företagets
marknadsföring

Prod. ansv. -Återförsäljarna är mycket
viktiga, de är ansiktet utåt

-Genom utbildningar bl a i
säljprogram
-Mycket tid ägnas åt att ha goda
kundrelationer

-Mycket viktigt och helt
avgörande för företagets
ekonomi.
-Viktigt att ha goda
kundrelationer

Pers. ansv. -Återförsäljarna är mycket
viktiga, de är ansiktet utåt
-Det är viktigt att vårda
återförsäljarna

-Olika klubbverksamheter
-Gemensamma aktiviteter som
bland annat produktinformation.
-Kunden ges tillfälle att
presentera sig själv

-Mycket viktigt

4.2.6 Företagets effektiviseringsmöjligheter samt framtidsutveckling

I den sista tabellen för Plannja det vill säga tabell 4-10 har vi återgett de synpunkter och
uppfattningar respondenterna hade om var det går att effektivisera verksamheten samt vilket
sätt företaget måste gå tillväga i framtiden för att möta kundernas krav.

Tabell 4-10 Respondenternas syn på Plannja AB’s effektiviseringsmöjligheter samt
framtidsutveckling.

Inom vilka områden går det att
mest effektivisera verksamheten?

Hur bör företaget gå tillväga i framtiden för att
möta kundernas krav?

VD -De stora greppen är redan
genomförda med det upplägg som
Plannja har idag.
-Genom ny teknik som bl a Internet

-Jobba i stort sett på samma sätt som idag, se till att
täcka närområdet.
-Expansion utanför Sverige
-Mer affärsutveckling snarare än produktutveckling
-Utveckla långsiktiga relationer med kunder & lev.

Markn. ansv. -Inom logistik
-Inom marknadskommunikation bl a
med hjälp av IT och EDI

-Få hela organisationen att arbeta mot kundens behov
-Ta tillvara den nya tekniken & dess funktioner
-Fortsätta vårda återförsäljarna

Tekn. utv. ansv. -Arbetar ganska effektivt idag inom
hela företaget.
-På konstruktionsavdelningen med
hjälp av bättre datorprogram

-Arbeta än mer intimare med kunderna än idag så
företaget vet deras krav

Aff. utv. ansv. -Inom logistik och lagerstyrning
-En yngre personal behövs inom
företaget

-Ta tillvara ny teknik såsom EDI
-Korta leveranstiderna på exportmarknaden

Prod. ansv. -Ingen åsikt i frågan -Arbeta med kostnadseffektivitet
-Arbeta med produktutveckling
-Leverera kompletta, färdiga leveranser till kund

Pers. ansv. -Inom administrationen men svårare
inom produktionen
-Eventuellt ny teknik i framtiden

-Anställa nytt folk med bra utbildning som också kan
använda den nya tekniken
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5 ANALYS & SLUTSATSER

Under denna rubrik jämförs våra empiriska studier om var kundvärde skapas med vår teori
inom området. Denna del delas in i hur företagen uppfattar branschen där man verkar, var
kundvärde uppstår, värdeskapande aktiviteter, samarbete med kunder och leverantörer,
samstämmig syn inom ledningsgruppen samt en jämförelse mellan de två företagen. Innan
slutsatserna har vi en sammanfattande tabell över vad ledningsgrupperna i helhet har svarat på
frågorna samt om de har en likvärdig syn eller ej. Vi har ansett att det varit en samsyn om
hälften eller fler av personerna inom respektive ledningsgrupp har svarat ett visst svar. Ett
fåtal frågor där svaret har varit mycket eller lite, har vi ansett att det ej varit samsyn om fler än
en person har tyckt olika.

5.1. Allmän uppfattning om fördelar med företaget

Det som personerna i Ferruforms ledningsgrupp framförallt ansåg vara deras största
fördelarna som företaget har gentemot konkurrenterna är företagets koppling till Scania på
olika sätt, bland annat Scanias starka varumärke och deras finansiella styrka som inger
förtroende hos kunderna och därmed hjälper Ferruform att sälja sina produkter. Utöver detta
så har företaget under en lång tid varit en del av Scania och under den tiden har de fått hjälp
hur de skall arbeta för att bli lönsamma i fordonsbranschen. En annan konkurrensfördel anses
vara den moderna utrustning som Ferruform äger. Samsynen inom ledningsgruppen om vad
som är deras främsta fördel, är stor. Fem personer nämnde kopplingen till Scania medan fyra
nämnde den moderna utrustningen som en av de främsta fördelarna Ferruform har gentemot
konkurrenterna.

Vi håller med om de diskussioner som förs av företagets ledningsgrupp om att Ferruforms
starka kopplingar till Scania kan innebära en konkurrensfördel. Deras resonemang verkar
stämma, de kan troligtvis locka till sig nya kunder genom att visa att de har Scania både som
ägare och kund speciellt om deras konkurrenter är mindre och inte har den finansiella
uppbackning som Ferruform har. Även Ferruforms moderna tillverkningsutrustning kan vara
en viktig del för att företaget skall kunna förstärka sin konkurrensfördel. Detta sker enligt
Hanan & Karp (1992) genom att företaget bättre uppfyller de avgörande framgångsfaktorerna
som skapar ett högre kundvärde för kunden. Dessa framgångsfaktorer är produktens upplevda
värde relaterat till priset, produktens kvalitet, dess fördelar och specialiteter, pålitlighet,
utbildning, garanti samt reparation och utbyte. Dock anser vi att utrustningen måste vara
flexibel så att den kan producera det kunden vill ha samtidigt som maskinen måste vara mer
effektiv för att kunna sänka kostnaderna både för kunden och företaget än tidigare utrustning
gjorde för att framgångsfaktorerna ska kunna förbättras .

De viktigaste fördelarna som ledningsgruppen anser att Plannja har gentemot sina
konkurrenter är att de erbjuder kunderna hela produktprogram, att de har ett starkt varumärke
samt att de har en egen målningsmaskin. Detta uppfattar vi gör Plannja unikt bland kunderna
vilket innebär att kunderna köper deras produkter. Detta stämmer överens med Porters (1998)
differentieringsstrategi som innebär att företagen väljer ut en eller flera egenskaper som
kunderna uppfattar som viktiga och positionerar sig så att kunden uppfattar företaget som
unikt. Synen på fördelarna Plannja har är relativt lika inom ledningsgruppen när det gäller
komplett produkt program för det var fem stycken som nämnde det medan de andra delarna
som tas upp har inte lika stor samsyn som en viktig konkurrens fördel.
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Både Ferruforms och Plannjas ledningsgrupper nämner att god leveransprecision, det vill säga
att kunden får rätt vara i rätt tid, är det som kunden värderar mest inom företaget. De båda
företagens åsikter om leveransprecision stämmer väl överens med vad Ax et al (1995) anser
vara en del av  Just in time, nämligen att all leverans sker till kunden precis innan denna
behöver produkten. Just in time är en strävan efter att eliminera eller minimera aktiviteter som
inte skapar något mervärde i den slutliga produkten och därmed minskar kostnaderna för
kunden. Om vi utgår ifrån att det som kunden värderar främst hos företaget även är det som
genererar mest kundvärde så överensstämmer både kvalité och pris hos Ferruform, samt
kvalité och service (dvs bland annat garanti och utbyte) hos Plannja, med det som står i teorin
om avgörande framgångsfaktorer för att tillfredsställa kunden enligt Hanan et al (1992). Om
det som företagens ledningsgrupper säger stämmer, dvs att kvalité, pris och service är något
som kunderna värderar högt hos Ferruform och Plannja så borde dessa faktorer innebära att
företagen har en bra chans att på ett lönsamt sätt få sälja sina produkter. Ferruforms samsyn är
stor när det gäller leveransprecisionen medan de andra delarna de säger är lite mer spridd syn
över. Plannja ledningens syn är överensstämmande om att leveransprecision, kvalité och
service är det kunden värderar mest inom företaget för det är minst hälften av alla i
ledningsgruppen som har nämnt de olika delarna.

5.2 Värdeskapande aktiviteter

Inom Ferruform så är de flesta inom ledningsgruppen eniga om att de för kunden mest
värdeskapande aktiviteterna bland annat är delad forskning och utveckling tillsammans med
företagets kunder för att på det sättet skapa situationer där båda parter tjänar på samarbetet.
Andra viktiga värdeskapande aktiviteter är tillverkning, inre logistik och transport där
leveranssäkerhet ingår, försäljning och goda kontakter med kunden under hela affären, det vill
säga service, ända från inkommen order till leverans. De aktiviteter som inom Ferruform
verkar vara viktigast om dessa appliceras på Porters värdekedja enligt Ax et al (1995) är
primära aktiviteter som tillverkning, logistik för färdiga produkter samt service. Bland de
stödjande aktiviteterna är teknologi & teknisk utveckling viktigast enligt ledningsgruppen.
Synen på värdekedjan varierar mellan alla i ledningsgruppen men aktiviteterna tillverkning,
forskning och utveckling samt yttre logistik nämndes alla av mer än hälften av respondenterna
och därför anser vi att det är en samsyn i alla fall inom dessa aktiviteter.

Plannjas ledningsgrupp anser generellt att det mesta kundvärdet uppkommer i aktiviteterna
från produkttillverkningen och framåt i den inre värdekedjan. I tillverkningen ansågs det
viktigt med utvecklade tillverkningsmetoder och ett högt teknikkunnande för att skapa en så
effektiv tillverkningsmetod som möjligt. Kundnära aktiviteter som är viktiga att Plannja
arbetar med är till exempel inre logistik och transport mot kund, en god service till kunder
samt en bra marknadsföring. Medlemmarna i Plannjas ledningsgrupp anser att det inom
Porters värdekedja enligt Ax et al(1995) främst är primära aktiviteter såsom tillverkning,
logistik för färdiga produkter, marknadsföring och försäljning samt service som är viktiga
aktiviteter. Samsynen inom ledningsgruppen är stor när det gäller aktiviteterna logistik,
tillverkning och service för hälften eller fler anser att dessa aktiviteter är det som skapar värde
för kunden. Synen är mer olika på de andra aktiviteterna.

5.3 Samarbete med leverantörer

Det som personerna i Ferruform och Plannjas  ledningsgrupper främst verkar uppskatta hos
sina leverantörer är i huvudsak att de råvaror som köps in från dessa skall vara av bra kvalitet
och att leverantörerna skall ha en god leveransprecision och leverera när företaget behöver
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produkten. Priset på varorna verkar ej vara lika viktigt som kvalitet och leveranssäkerhet men
det ansågs dock viktigt eftersom båda företagen enligt ledningsgrupperna verkar i en hård
priskonkurrens inom deras branscher. På det sätt som företagen förklarar sitt samarbete med
leverantörerna så verkar det till stor del överensstämma med ett TQM tänkande enligt Ax &
Ask (1995). Författarna menar att  företag som har ett TQM tänkande väljer ut ett fåtal företag
som de har som underleverantörer. Dessa väljs inte ut enbart på grund av priset, utan även
annat som leveranssäkerhet och kvalitet är viktiga aspekter vid val av leverantörer. Samsynen
inom bägge företagen är stora när det gäller vad de uppskattar hos sina leverantörer,
ledningsgrupperna har en mer eller mindre gemensam syn om vad som krävs av en leverantör.

När det gäller Ferruforms samarbeten med leverantörerna så har vi fått en del olika svar,
VD:n, marknadschefen, tekniska chefen, administrativchefen och planeringschefen har en syn
att företaget samarbetar med leverantörerna bland annat inom områden som kvalité, logistik
och utveckling av processer och material. Produktionscheferna tycker däremot att Ferruform
inte har något djupare samarbete med leverantörerna utan endast en dialog om kvalité och
design. Ferruform har även enligt VD:n och marknadschefen ett kontinuerligt samarbete med
leverantörerna för att minska kostnaderna. Som exempel har de nämnt att de har Just in time
leveranser med leverantörerna samt att de samarbetar för att få bättre materialkvalité så att
Ferruform slipper att korrigera defekter och svagheter som leder till en högre kostnad.
Resterande personer i ledningsgruppen anser att det inte har gjorts så mycket
kostnadsminskningar genom samarbete med leverantörerna. Betydelsen av samarbetet för att
minska kostnaderna är delad. VD:n, administrativchefen och produktionscheferna anser att
samarbetet är av liten betydelse för att minska kostnaderna inom företaget, resten anser att ett
leverantörssamarbete är av en större betydelse för att sänka företagets kostnader.

Plannja samarbetar främst med leverantörerna inom produktutveckling enligt VD:n,
marknadschefen och affärsutvecklingschefen. Ett samarbete pågår även med leverantörerna
inom tekniska frågor som anpassning av råmaterialet så den passar Plannjas tillverkning enligt
marknads, teknikutvecklings- och affärsutvecklingschefen. Plannjas kostnader har enligt
VD:n försökts minskas genom att införa Just in time leveranser mellan leverantören och
Plannja och marknadschefen menar att samarbetet med leverantören har försökts att
optimeras. Teknikutvecklingschefen är mer inne på att via prisförhandlingar försöka pressa
inköpskostnaderna och på det sättet få ner Plannjas kostnader. Det råder delade meningar om
vad ett leverantörssamarbete betyder för företagets ekonomi. Plannjas VD, marknads- och
personalchef anser att det är av betydelse för Plannjas ekonomi att ha ett bra samarbete medan
de övriga ej tycker det.

Svaren vi fick av Ferruforms ledningsgrupp på frågan varför de samarbetar med
leverantörerna var skiftande och de har ingen direkt gemensam bild över varför de samarbetar
med leverantörerna . Det vi tycker verka vara deras främsta orsak till att de samarbetar är att
de vill utveckla sina tillverkningsprocesser och förbättra kvalitén på det material som de köper
in. Orsakerna till Plannjas samarbete med sina leverantörer är främst enligt VD, marknads-
och personalchefen att företaget saknar den kompetens som behövs. Samsynen verkar vara
relativt lika inom ledningsgruppen de vill utveckla produkter och använda leverantörernas
kompetens inom de områden de själv inte är så bra på. Båda företagen som vi undersökt har
som ett gemensamt mål att de båda vill skapa en vinnarsituation för både sig själva och
leverantörerna. Om samarbetet lyckas så kan Ferruform och Plannja få en produkt som passar
deras behov samtidigt som underleverantören då kan få sälja mer till företagen om de är mer
nöjda än tidigare med den produkt de får.
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Ferruforms och Plannjas syn på ett bra samarbete med sina leverantörer är att de vill försöka
minska sina kostnader och att få in ett råmaterial i deras egen produktion som är av bästa
möjliga kvalité. Även detta stämmer till stor del överens med TQM-filosofin enligt Ax et
al(1995). Enligt TQM så bör ett företag ha ett mål som innebär att inga defekta produkter får
levereras vidare i värdekedjan på grund av att en levererad felaktig produkt innebär en ökad
kostnad för företaget. Kvalitén bör byggas in i produkten vid tillverkningen istället för att
bristfällig kvalitet skall upptäckas vid en inspektion av de färdiga produkterna. Både
Ferruform och Plannja har anammat Just in time filosofin enligt Ax et al(1995) till vissa delar.
Enligt teorin så innebär Just in time ett långvarigt och intimt samarbete med leverantören. Det
kan hända att företagen djupare än idag kan samarbeta med sina leverantörer och ytterligare
sänka sina kostnader.

Svaren vi fick om hur stor del av Ferruforms produktvärde som uppstår hos
underleverantörerna  var olika, hälften tyckte det var mycket medan andra hälften tyckte det
var lite. Däremot är uppfattningen om hur stor del av kostnaderna som uppstår hos
leverantörerna är ganska lika. Alla som svarade anser att mellan 30-50% av kostnaderna
uppstår hos deras leverantörer. Det verkar vara en god informationsspridning när det gäller
den här biten. Inom Plannja så tycker VD:n, marknads, teknikutvecklings, och
affärsutvecklingschefen att en väldigt liten del av det totala kundvärdet uppstår i tidigare led i
värdekedjan. Affärsutvecklingschefen ansåg dock att det inom kundsegmentet plåtslagare kan
finnas ett högt kundvärde hos Plannjas stålleverantörer. De allra flesta inom ledningsgruppen
anser att kvalitén på de inköpta produkterna är viktiga för Plannjas produktion. Produktions,
och personalchefen tyckte att frågan om hur stor del av kundvärdet som uppstår i tidigare led
är svårbesvarad. Vi tycker att svaren var lite tvetydiga om hur mycket av kundvärdet som
uppstår i tidigare säljled inom Plannja. En fråga som kan ställas är vad kvalitén betyder för
kundvärdet. Dock verkar det råda en enhällighet inom ledningsgruppen att 50-70 % av
kostnaderna uppstår i tidigare led inom värdekedjan.

5.4 Samarbete med kunder

I Ferruform anser alla i ledningsgruppen att av det slutkunden värderar uppstår det mesta i
senare led inom värdekedjan, det vill säga hos deras kunder. Alla inom Plannjas
ledningsgrupp anser att en mycket stor del av kundvärdet uppstår i senare led i värdekedjan
hos företagets återförsäljare. De tycker att återförsäljarna till stor del är företagets ansikte utåt.
Plannjas affärsutvecklingschef menar dock att för entreprenörerna uppstår det mesta värdet
hos Plannja eftersom entreprenörerna är varans slutkunder.

Ferruforms ledningsgrupp har en samsyn om att de inte har kommit så långt med att knyta till
sig kunder  med olika aktiviteter på grund av att företaget har bara varit ett eget bolag en kort
tid med egen marknadsföringssida. Dessa kundaktiviteter anses dock viktiga för att företaget
skall ha en bra och stabil ekonomi så att företaget överlever i det långa loppet. Plannja har
återkommande aktiviteter med företagets återförsäljare inom områden som produktutbildning
och utbildningar inom olika säljprogram. Enligt personerna i ledningsgruppen så är det viktigt
att vårda relationen med återförsäljarna. Detta sker bland annat genom att de bjuds in till
Plannja för att exempelvis få studera tillverkningsprocessen. Dessa kundaktiviteter anses av
samtliga i ledningsgruppen vara mycket viktiga för företagets ekonomi. Enligt Plannjas VD så
är det viktigt att stödja företagets återförsäljare så att de kan vara framgångsrika i sin näring
och sälja företagets produkter. Teknikutvecklingschefen tycker att det är viktigt att de som
säljer Plannjas produkter tycker att det är roligt att sälja företagets produkter och därför är de
gemensamma aktiviteterna viktiga. De i ledningsgruppen verkar alla vara insatta i hur Plannja
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knyter till sig kunder med olika aktiviteter samt att de har en samsyn över att dessa aktiviteter
är viktig för företagets ekonomi. Att företagen utvecklar ett nära samarbete med kunderna kan
vara minst lika viktigt som ett samarbete med leverantörerna enligt Porter(1998). Det är enligt
honom viktigt att ett företag känner till de kostnader som uppstår hos kunden efter dennes köp
av produkten för att företaget skall effektivt kunna positionera sig på marknaden. Han menar
vidare att ett företag som endast konkurrerar inom en specifik del av värdekedjan måste förstå
hela värdekedjan för att effektivt kunna konkurrera med andra företag på marknaden. Båda
företagen har insett vikten av att bearbeta kunden med olika aktiviteter. Dock har de hunnit
olika långt, en orsak till detta kan vara att Ferruform är ett nybildat företag medan Plannja är
ett betydligt äldre och mer moget företag.

5.5 Åsikter om framtida effektiviseringsmöjligheter

Samtliga inom Ferruforms ledningsgrupp ansåg att det ger en stor effekt att effektivisera inom
produktionen. Utöver detta är det inom lite olika områden där effektiviseringar kan göras
enligt olika personer inom ledningsgruppen, bland annat inom inköp, logistik, administration
och underhåll. Inom Plannja så anser de flesta i ledningsgruppen att framtida effektiviseringar
främst kan ske med hjälp av den nya tekniken såsom IT och EDI vid
marknadskommunikation samt att det överhuvudtaget skapas bättre datorprogram. Marknads-
och affärsutvecklingschefen tror även att effektiviseringar går att göra inom logistik. Dock
verkar det vara svårt enligt dem vi intervjuat att effektivisera produktionen i någon nämnvärd
omfattning. Ferruforms och Plannjas syn på effektiviseringar kan kopplas till användandet av
en värdekedja enligt Shank & Govindarajan(1993). Dessa menar att ett företag kan utveckla
hållbara konkurrensfördelar genom att kontrollera sina kostnadsdrivare bättre än
konkurrenterna. Om Ferruform och Plannja kan lyckas med att kontrollera sina
kostnadsdrivare bättre än sina konkurrenter så kan de skaffa sig en uthållig konkurrensfördel.

Synen på framtiden inom Ferruform är samstämmig när det gäller att de skall satsa på att
erbjuda kunderna mer helhetslösningar. De skall vara med ifrån idéstadiet och hjälpa till att
utforma produkter, samt erbjuda kunderna att bygga in fler komponenter i sina produkter än
de gör nu. Resten av svaren vi fick var inte lika samstämmiga, men vi kan tänka oss att de nog
kommer att sträva att uppnå det mesta inom Ferruform. När det gäller företagets inriktning i
framtiden så fick vi lite olika svar av personerna i Plannjas ledningsgrupp. VD:n ansåg att
Plannja bör satsa på affärsutveckling snarare än produktutveckling och försöka skapa
långvariga relationer med sina kunder och leverantörer. Att skapa nära relationer med kunden
och satsa på att  tillhandahålla dem kompletta leveranser ansågs av flertalet av dem som vi
intervjuat vara viktigt att satsa på i framtiden. Ett effektivt utnyttjande av ny teknik ansågs av
marknads, affärsutvecklings och personalchefen vara viktigt i framtiden. Det verkar råda en
samstämmig syn i Plannjas ledningsgrupp om att vara kundorienterade i framtiden medan de i
övrigt nämner en hel del spridda sätt att arbeta i fortsättningen.

5.6 Företagens konkurrensstrategi

Vilken konkurrensstrategi de använder inom Ferruform är lite svårt att svara på eftersom
ledningsgruppens syn på den är så splittrad. Vår tolkning av de svar vi fick var att
administrativchefen och marknadsföringschefen uppfattade att både en differentierings- och
lågkostnadsstrategi används beroende på vilken produkt det gäller medan tolkningen av
VD:ns och tekniska chefens svar är att Ferruform är differentierade eller åtminstone vill bli
det. Företagets konkurrensstrategi är enligt ledningsgruppen fokuserad. Men vi är lite
fundersamma, samtidigt säger de att företaget levererar delar till hela kommersiella
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fordonsindustrin vilket enligt vår mening inte är speciellt fokuserat. Vi tolkar att
ledningsgruppen anser att Ferruform har en  fokuserad strategi på grund av att de inte säljer
till andra marknader än fordonsindustrin för tillfället. Konkurrensstrategin de använder är det
Porter(1998) kallar en fokuseringsstrategi där han menar att företag antingen kan vara
kostnadsfokuserade eller differentieringsfokuserade. Dessa strategier innebär att ett företag
fokuserar på ett eller några segment inom en viss bransch och försöker bli bäst på att ha lägst
kostnad eller genom att ha differentierade produkter inom just dessa segment. Samtidigt finns
det andra som t ex Westerberg(1996) och Yamin, Gunasekaran & Mavondo (1999) som anser
att det inte alls är nödvändigt att välja en konkurrensstrategi, snarare är det enligt dem kanske
till och med bättre att ha flera olika strategier. I detta fall kan vi inte säga vilken eller vilka
strategier som Ferruform använder eftersom vi har fått olika svar från respondenterna.

När det gäller Plannja så verkar samtliga av dem som vi intervjuat i ledningsgruppen ha en
samsyn om att företaget har en differentierad konkurrensstrategi. Plannja levererar till alla
kunder som efterfrågar företagets produkter. Detta verkar till stora delar likna en
differentierad konkurrensstrategi enligt Porter(1998). Enligt honom så har ett företag en
differentieringsstrategi om det försöker vara unikt i branschen på ett sätt som uppskattas av
kunden. Ett företag har uppnått en differentiering om deras kunder är beredda att betala mer
för företagets produkter än de kostnader som krävs för att en differentiering skall kunna
uppnås. Vi tycker att  Plannjas ledningsgrupps tolkning av företagets konkurrensstrategi
stämmer väl överens med det som Porter(1998) definierar som en differentierad
konkurrensstrategi. Nedan har vi försökt stoppa in svaren vi fått i Porters (1998) modell över
allmänna konkurrensstrategier. Ferruforms svar har vi kursiverat medan Plannjas svar är i fet
stil.
         Konkurrensfördelar

Låga kostnader Differentiering

Hela
Marknaden

Marknadsfokus

                          Markn.

Kostnadsöverlägsenhet

ansv.         VD
Tekn. utv. ansv.

Differentiering
Aff. utv. ansv.

Prod. ansv.
Pers. ansv.

Del av
marknaden

 Markn..

Kostnadsfokus

Adm.

ansv..
                   VD

Differentieringsfokus
Tekn. ansv.

ansv..

Figur 5-1 Omarbetad version av Porters (1998, 12) generiska konkurrensstrategier

5.7 Sammanfattning av analys

I nedanstående tabell har vi försökt att på ett överskådligt sätt sammanfatta resultaten i vår
analys. Vi har även försökt tydliggöra hur tydlig samstämmigheten är inom företagens
ledningsgrupper i de olika frågorna. Efter tabell 5-2 så har vi en diskussion kopplad till teorin
om fördelar och nackdelar om att ha en samstämmig syn inom ledningsgruppen.
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Tabell 5-2 Sammanfattning av vår analys av Ferruform AB & Plannja AB

Ferruform AB Samstämmighet
Ferruform AB

Plannja AB Samstämmighet
Plannja AB

Störst fördel
gentemot
konkurrenter

-Företagets koppling till
Scania
-En modern utrustning

-Samsyn på allt -Komplett produkt-
program
-Starkt varumärke
-Egen målningsmaskin

-Samsyn

-Ej samsyn
-Ej samsyn

Vad värderar
kunden mest?

-Leveransprecision
-Kvalité
-Pris

-Samsyn
-Ej samsyn
-Ej samsyn

-Leveransprecision
-Kvalité
-Service

-Samsyn på allt

Aktiviteter som
skapar mest
kundvärde

-Forskning och
utveckling
-Tillverkning
-Inre logistik
-Transport
-Försäljning
-Service

-Samsyn

-Samsyn
-Ej samsyn
-Samsyn
-Ej samsyn
-Ej samsyn

-Tillverkning
-Service
-Inre logistik
-Transport
-Marknadsföring

-Samsyn
-Samsyn
-Ej samsyn
-Samsyn
-Ej samsyn

Vad uppskattas hos
leverantörerna?

-Kvalité
-Leveransprecision
-Pris

-Samsyn på allt -Kvalité
-Leveransprecision
-Pris

-Samsyn på allt

Samarbete med
leverantörerna

-Inom kvalité
-Inom logistik
-Process och
materialutveckling

-Samsyn på allt -Produktutveckling
-Anpassning av
råvarumaterial

-Samsyn på allt

Har ni försökt sänka
era kostnader
genom leverantörs-
samarbete? Hur?

-Just in time
-Materialkvalité
-Inte gjort så mycket

-Ej samsyn
-Ej samsyn
-Samsyn

-Just in time
-Prisförhandlingar

-Ej samsyn
-Ej samsyn

Samarbetets
betydelse för att
kunna minska
kostnaderna i
företaget

-Stor betydelse
-Liten betydelse

4 av 7
3 av 7
Ej samsyn

-Har betydelse
-Liten betydelse

4 av 6
2 av 6
Ej samsyn

Varför ett
samarbete med
leverantörerna?

-För att utveckla
tillverkningsprocessen
-Förbättra kvalitén på
materialet

-Ej samsyn

-Ej samsyn

-Saknar  viss
kompetens

-Samsyn

Kundvärde som
uppstår i tidigare
led?

-Liten del
-Stor del

-Ej  samsyn -Väldigt liten del
-Svårbesvarad

-Samsyn
2 av 6

Inköpskostnadens
andel av
totalkostnaden?

-30-50% -Samsyn 50-70% -Samsyn

Hur stor del av
slutkundens
upplevda värde
uppstår i senare
förädlingsled?

-Det mesta kundvärdet
uppstår i senare
förädlingsled

-Samsyn -Alla anser att en
mycket stor del av
kundvärdet uppstår
hos återförsäljarna

-Samsyn

Hur knyter
företaget upp sina
kunder genom
bland annat olika
aktiviteter?

-Har ej kommit så långt
med att knyta upp
kunder med hjälp av
olika aktiviteter

-Samsyn -Utbildningar
-Vårda relationer

-Samsyn på allt

Hur viktiga tror du
att aktiviteterna är
för företagets
ekonomi?

-Anses viktigt för att
företaget skall överleva

-Samsyn -Dessa aktiviteter är
viktiga för företagets
överlevnad

-Samsyn
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Ferruform AB Samstämmighet
Ferruform AB

Plannja AB Samstämmighet
Plannja AB

Inom vilka områden
går det att mest
effektivisera
verksamheten?

-Inom produktionen
-Inom inköp
-Transport
-Administration
-Service

-Samsyn
-Ej samsyn
-Ej samsyn
-Ej samsyn
-Ej samsyn

-Inom marknads
kommunikation med
hjälp av IT & EDI
-Transport

-Samsyn

-Ej samsyn

Hur bör företaget gå
tillväga i framtiden
för att möta
kundernas krav?

-Erbjuda
helhetslösningar till
kunder
-Vara med i hela
produktutvecklings
processen
-Vara systemleverantör

-Samsyn på allt -Satsa på
affärsutveckling
-Skapa långvariga
relationer med kunder
& leverantörer
-Effektivt utnyttjande
av ny teknik

-Samsyn på allt

Företagets
konkurrensstrategi?

-Både differentiering &
kostnadsfokus
-Differentiering

 2 av 4

 2 av 4
-Ej samsyn

-Differentiering -Samsyn

Företagets främsta
målgrupp?

-Fokuserad på
fordonsindustrin

-Samsyn -Säljer till alla -Samsyn

5.7.1 Ledningsgruppens samstämmighet

En del samsyn finns inom de båda företagen inom de flesta områdena som vi frågat om. Inom
Ferruform finns det ingen samsyn endast inom områdena varför företaget samarbetar med
sina leverantörer och hur mycket av kundvärdet som uppstår i tidigare led. I Plannjas fall
finns ej en samsyn endast inom frågorna om i hur stor grad företaget samarbetar med sina
leverantörer för att minska sina kostnader och vad ett sådant samarbete kan betyda
ekonomiskt. Det är svårt att uttala sig om  samsynens betydelse för ett företags framgång
enligt Häckner (1991). Han menar att en för hög grad av samstämmighet kan leda till dåliga
beslut och att beslut fattade genom olika synsätt inom ledningsgruppen ofta kan vara bättre
beslut i längden.

I Ferruform verkar det inom flera områden, bland annat synen på leverantörssamarbetet finnas
olika synpunkter på hur mycket det betyder för företaget. Inom Plannja verkar samsyn råda på
de flesta områden. Enligt Häckner (1985) så kan ett grupptänkandesyndrom uppstå där
påtryckningar kan förekomma mot gruppmedlemmar som uttrycker argument mot gruppens
åtaganden. Vi kan inte uttala oss om frågorna där det är stark samsyn inom ledningsgruppen.
Beror det på att medlemmarna inte vågar ha olika synpunkter eller är det så att
gruppmedlemmarna naturligt har en gemensam syn? Grupper med en stark sammanhållning
behöver enligt Häckner (1985) ej vara dömda att bli offer för ett grupptänkande om
exempelvis gruppens ledare uppmuntrar de andra att framföra kritiska synpunkter och
invändningar mot olika förslag.

5.8 Slutsatser Ferruform AB

Det vi kommit fram till i vår undersökning är att det som ses som de mest värdeskapande
aktiviteterna inom värdekedjan är enligt ledningsgruppen forskning och utveckling
tillverkning, samt transport mot kund. Utöver detta så nämns andra aktiviteter som inre
logistik, försäljning och service som viktiga värdeskapande aktiviteter. Att tillverkningen
tillför stort kundvärde anser samtliga chefer förutom VD:n och produktionschefen för axlar
och samtliga i ledningsgruppen förutom administrationschefen ansåg att precisa transporter
till kunden bidrog till ökat kundvärde. Forskning och utveckling anses av VD,
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administrationschef och planeringsansvarig vara viktiga aktiviteter. I framtiden kan
kundvärdet i Ferruforms värdekedja ökas genom att erbjuda kunden mer av helhetslösningar
än vad företaget gör idag och arbeta mer nära kunden än vad de gör i dag. Ferruform vill även
vara mer en systemleverantör än vad företaget är idag.

Ferruform har en splittrad syn när det gäller vilken typ av konkurrensstrategi som företaget
använder sig av. Det lutar mot att Ferruform använder sig av en fokuserad
differentieringsstrategi enligt Porter. Vi har kommit fram till detta eftersom företagets VD,
marknadschef, tekniska chef och administrationschef anser att Ferruform är differentierade
eller med ett differentierat koncept. Dock ansåg marknads- och administrationschefen att
företaget även är kostnadsfokuserade. Vi anser att Ferruform även är fokuserade eftersom de
enligt samtliga i ledningsgruppen främst inriktar sig på att leverera sina produkter till den
kommersiella fordonsindustrin och ej till andra kunder. Konkurrensstrategin kan vara klarare
än vad vi framställt den eftersom vi ej frågade produktionscheferna för axlar och
stålkonstruktioner samt planeringschefen om vilken konkurrensstrategi som företaget
använder sig av.

5.9 Slutsatser Plannja AB

Inom Plannja är det enligt ledningsgruppen främst inom aktiviteter som tillverkning och olika
kundnära aktiviteter som transporter till kund och service som det mesta kundvärdet skapas.
Precisa transporter till kunden anses vara viktiga av samtliga chefer som något som genererar
ett högt kundvärde. Tillverkning anses av marknads, teknikutvecklings, affärsutvecklings och
personalchefen som viktigt för kundvärdet. Service är en viktig aktivitet enligt
teknikutvecklings, produktions, och personalchefen.  När det gäller framtida effektiviseringar
så tror en majoritet att den nya tekniken kan innebära mycket för företagen. Det råder även en
enighet om att Plannja skall vara kundorienterade i framtiden.

Det råder en helt samstämmig inom Plannjas ledningsgrupp om att företaget använder sig av
en differentierad konkurrensstrategi enligt Porter. Företagets marknadschef nämner att det
även finns ett kostnadsfokus inom tillverkning av olika bulkprodukter. Även om denna
verksamhet endast är en mindre del av företagets verksamhet så kan det innebära att företaget
delvis inom vissa produkter använder sig av en kostnadsfokuseringsstrategi.

5.10 Förslag till fortsatt forskning

Som fortsatt forskning kan det vara intressant att undersöka om det är allmänt bland svenska
företag att det är leveransprecision och kvalité som är viktigast och att priset kommer först i
tredje hand på delar som genererar mest kundvärde.

Det kan även vara intressant att undersöka vad som skapar kundvärde inom andra typer av
företag än tillverkande. Ett lämpligt sätt att undersöka kan exempelvis vara att välja ut kunder
till olika företag och via en enkätundersökning studera vad de uppfattar som de mest
värdeskapande aktiviteterna. Detta kan jämföras med vad företagsledningen uppfattar vara de
mest värdeskapande aktiviteterna



40

KÄLLFÖRTECKNING

Anthony, R. N & Govindarajan, V, 1998, Management control systems: Ninth edition, Boston,
Irwin McGraw-Hill.

Arbnor, I & Bjerke, B, 1994, Företagsekonomisk metodlära, Lund, Studentlitteratur .

Ax, C & Ask, U, 1995, Cost management: Produktkalkylering och ekonomistyrning under
utveckling, Lund, Studentlitteratur.

Bennett, P. D, 1995, Dictionary of marketing terms: Second edition, Chicago, NTC Business
Books.

Hanan, M & Karp, P, 1992, Att tillföra värde som konkurrensmedel, Göteborg, ISL Förlag.

Häckner, E, 1985, Strategiutveckling i medelstora företag, Göteborg, BAS ek för.

Häckner, E, 1991, Den svenska trähusbranschen – villkor och handlingsmöjligheter, Cleveland,
Case western reserve university.

Johnson, G & Scholes, K, 1997, Exploring corporate strategy: Fourth edition, Hertfordshire,
Prentice-Hall Europe.

Lundahl, U & Skärvad, P-H, 1992, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer: Andra
upplagan, Lund, Studentlitteratur.

Mattsson, B. 1992, Ledningsgruppen, så kan den utvecklas, Malmö, Almqvist & Wiksell
Ekonomiförlagen.

Patel, R & Davidsson, B, 1994, Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och
rapportera en undersökning: Andra upplagan, Lund, Studentlitteratur.   

Porter, M. E, 1998, Competitive advantage : Creating and sustaining superior performance, New
York, The Free Press.

Patel, R & Tebelius, U, 1987, Grundbok i forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur.

Shank, J. K & Govindarajan, V, 1993, Strategic cost management: The new tool for competitive
advantage, New York, Free Press.

Shank, J. K & Govindarajan ,V, Strategic cost management and the value chain, Från Young S.
M, 1995, Readings in management accounting, NJ, Prentice-Hall, inc.

Shields, M &Young, S. M, Effektive long-term cost reduction: A strategic perspective, Från
Young, S. M, 1995, Readings in management accounting, NJ, Prentice-Hall, inc.



41

Svenning, C, 1999, Metodboken, Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: tredje
upplagan, Eslöv, Lorentz förlag.

Talluri, S., Baker, R. C., & Sarkis, J, 1999, Framework for design efficient value chain network,
International journal of production economics, Volym 62, s 133-144.

Westerberg, M, 1996, Does the ceo matter? An empirical study of small firms operating in a
turbulent environment, Luleå, Luleå tekniska universitet.

Yamin, S, Gunasekaran, A & Mavondo, F. T, 1999, Relationship between generic strategies,
competitive advantage and organizational performance: an empirical analysis, Technovation,
Volym 19, s 507-518.



BILAGA 1 INTERVJUGUIDE VID INTERVJU AV VD

1.   Kan du beskriva vad din huvudsysselsättning på företaget är när du inte håller på med VD uppdrag?

2.   Kan du kortfattat beskriva företagets verksamhet?

3.   Hur uppfattar du branschen där företaget verkar? Anser du den vara stabil eller turbulent?   Varför anser du detta?
 
4.   Kan du kortfattat beskriva hur företagets organisation ser ut?

5.   Vad uppfattar du är de största fördelarna ni har gentemot era främsta konkurrenter?

6.    Vad tror du att era kunder värderar mest inom ert företag?

7.   Vilket är företagets affärsidé, det vill säga vilket primärt mål har företaget?

8.   Kan du beskriva företagets strategi vilken ni använder för att nå er affärsidé?

9.   Vilken är er främsta målgrupp? Är det alla som är i behov av era produkter och tjänster eller är det vissa speciella
kunder?

10.  Vilken specifik aktivitet inom företaget tror du skapar mest värde som innebär att era kunder köper era
produkter? Hur specifikt? Varför tror du att det är så?(Visa bild)

11.   Kan du försöka nämna några andra aktiviteter som du tror skapar kundvärde inom företaget? Rangordna gärna
dessa. Hur specifikt? Varför tror du att det är så?(Visa bild)

12.   Hur stor del av det som kunden värderar tror du uppstår i tidigare distributions- och förädlingsled?

13.   Gör ni något för att om möjligt knyta kunden till ert företag genom diverse aktiviteter efter att ni sålt en produkt
eller tjänst? Om Ja, hur?(se 14) Om Nej, varför inte?(se 15)

14.    Hur viktiga tror du att dessa aktiviteter är för företagets ekonomi?

15.    Vad uppskattar ni främst hos era leverantörer? Hur viktigt är detta för företaget?

16.    Samarbetar ni på något sätt med era leverantörer? Om Ja, i såfall inom vilka områden (se 16,17), om Nej,
varför inte (se 18)?

17.    Hur och varför samarbetar ni med era leverantörer?

18.    Kan du nämna några områden där du tror att det går att effektivisera företagets verksamhet och därmed kunna
minska kostnaderna? I såfall hur? Rangordna gärna.

19.    Hur har företaget tidigare gått tillväga när ni har sett över och minskat era kostnader?

20.    Hur stor del av era produkters kostnader tror du uppkommer i tidigare förädlings- och distributionsled?

21.    Har ni försökt sänka era kostnader genom att djupare utveckla samarbetet med era leverantörer?. I så fall
hur?(se 23) Om inte, varför?(se 24)

22.    Tror du att detta samarbete är av stor betydelse för att kunna minska kostnaderna i ert företag? Om ja, i så fall
varför?

23.    Hur tror du att företaget i framtiden bör gå tillväga för att utvecklas och möta kundernas krav på ett
tillfredsställande sätt?



BILAGA 2 INTERVJUGUIDE VID INTERVJU AV AVDELNINGSCHEFER

1.   Namnge titel och beskriv ditt ansvarsområde?

2.   Hur uppfattar du branschen där företaget verkar? Anser du den vara stabil eller turbulent? Varför anser du detta?

3.   Vad uppfattar du är de största fördelarna ni har gentemot era främsta konkurrenter?

4.   Vad tror du att era kunder värderar mest inom ert företag?

5.   Kan du förklara hur du uppfattar företagets affärsidé, det vill säga vilket primärt mål har företaget? (Hur tjänar ni
era pengar?)

6.   Vilken konkurrensstrategi uppfattar du att ni använder på företaget för att locka kunder att köpa av er?

7.   Vilka uppfattar du vara företagets främsta kundmålgrupper ? Är det alla som är i behov av era produkter och
tjänster eller är det vissa speciella kunder?

8.  Vilken specifik aktivitet inom företaget tror du skapar mest värde som innebär att era kunder köper era produkter?
Hur specifikt? Varför tror du att det är så? (Visa bild)

9.   Kan du försöka nämna några andra aktiviteter som du tror skapar kundvärde inom företaget? Rangordna gärna
dessa. Hur specifikt? Varför tror du det är så?(Visa bild)

10.   Hur stor del av det som kunden värderar i er produkt eller tjänst tror du uppstår i din avdelning, ansvarsområde?

11.  Hur stor del av det som kunden värderar tror du uppstår i tidigare led utanför det egna företaget?

12.  Vad tror du att ert företag uppskattar främst hos era leverantörer? Hur viktigt tror du att det är för företaget som
helhet?

13.  Känner du till något samarbete som ni på företaget har med era leverantörer? Om Ja, i såfall inom vilka
områden? (se 14), om Nej(se 15)

14.  Hur och varför samarbetar ni med era leverantörer?

15.  Hur stor del av det som kunden värderar tror du uppstår i senare led utanför det egna företaget?

16.  Känner du till något som företaget gör för att möjligen knyta till sig kunder genom diverse aktiviteter efter det
att företaget sålt en produkt eller en tjänst?

17.  Hur viktiga tror du att dessa aktiviteter är för företagets ekonomi?

18.  Kan du nämna några områden där du tror att det går att effektivisera företagets verksamhet och därmed kunna
minska kostnaderna? I såfall hur? Rangordna gärna.

19.  Hur har företaget tidigare gått tillväga när ni har sett över och minskat diverse kostnader inom företaget?

20.  Hur stor del av företagets produkters kostnader tror du uppkommer i tidigare förädlings- och distributionsled?

21.  Har företaget försökt sänka sina kostnader genom att djupare utveckla samarbetet med era
leverantörer? I så fall hur? Varför inte?

22.  Tror du att detta samarbete är av stor betydelse för att kunna minska kostnaderna i ert företag? Varför?

23. Hur tror du att företaget i framtiden bör gå tillväga för att utvecklas och möta kundernas krav på ett
tillfredsställande sätt?



BILAGA 3 DISKUSSIONSBILD AV VÄRDEKEDJAN

Leverantör  Inköp  Transport  Lager  Tillverkning  Färdigvarulager  Försäljning  Transport  Kund

Forskning och utveckling

Logistik inom företaget

Marknadsföring

Service till kund efter köpet

Egna förslag till aktiviteter som tillför värde för kunden


