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Sammanfattning
För att besvara uppsatsens syfte; att ur ett historiskt perspektiv kartlägga de

bakomliggande faktorerna till varför företagets inköpsmarknader har förändrats,

geografiskt sett, samt hur logistikfunktionen har påverkats vid förändringar av

inköpsmarknader, har en kvalitativ studie utförts där intervjuer genomförts med

personer i chefsposition inom Saab Automobile AB och GM Worldwide Purchasing

Sweden AB. I uppsatsen har teorier använts som i huvudsak behandlar

konkurrensstrategier och kopplingen mellan logistik och marknadsföring. Teorierna har

sedan i analysen applicerats på de insamlade empiriska uppgifterna som presenterats i

studiens resultatdel.

I slutsatserna har bland annat framkommit att kvalitet och inköpspris spelar stor roll vid

val av inköpsmarknad och att inköps- och logistikfunktionen kämpar för att nå sina

interna mål de mäts på, vilket leder till suboptimering inom företaget i stort. Författarna

anser att man inom SAAB strävar efter att uppfylla flera konkurrensstrategier på en

gång, vilket enligt teorin anses förödande för ett företags totala resultat.

Genom denna studie har författarna fått ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar

val av inköpsmarknad och hur beslut som tas inom en del av organisationen får

konsekvens för en annan. Dessutom har författarna försökt att förutspå framtida

situationer för de undersökta avdelningarna utefter det som framkommit i studien.
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Abstract
In order to answer the purpose of the thesis; to determine the reasons why the buying

markets for the company have changed, geographically, from a historical perspective,

and also to determine how the logistic-function within the company has been affected, a

qualitative research has been conducted with managers within Saab Automobile AB and

GM Worldwide Purchasing Sweden AB. Theories used in the thesis mainly consist of

competition-strategies and the relationship between logistics and marketing. The

theories, in the analysis, have been applied on the gathered information, which are

presented in the result.

In the conclusions it was found that quality and price play a great role when it comes to

decisions about buying markets. The logistic- and the buying function struggle to

achieve their respective goals, by which they are measured, which leads to sub-

optimization of the company as a whole. The authors think that SAAB is trying to

achieve several of the competitive strategies at the same time, which according to theory

is seen as devastating to the company’s result.

Through this study the authors have gained a better understanding for the reasons which

affect the decision of buying market and how decisions made in one part of the

organization affect another. Furthermore the authors also have tried to predict possible

future situations, for the studied functions, from the information that has come out of

the study.
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1.0 Bakgrund
I föreliggande kapitel görs en kort introduktion till studien. I Bakgrunden görs också en
företagspresentation, där bl.a. företagets ekonomiska situation presenteras.

Föreliggande studie inriktas på Saab Automobile AB (hädanefter SAAB) och GM-Fiat

Worldwide Purchasing Sweden AB (hädanefter inköps- avdelningen/funktionen) och

dess inköpsmarknader. Anledningen är att det finns en tendens till att SAAB flyttar sina

inköpsmarknader längre ifrån företaget, geografiskt sett, och detta har i sin tur påverkat

såväl inköps- som logistikavdelningens arbetssätt, organisation och arbetsfördelning.

Mot denna bakgrund är det intressant att se vilka faktorer som påverkar val av

inköpsmarknad och vilken effekt dessa får på den totala logistiska utvecklingen.

SAAB har under de senaste åren genomgått stora förändringar i sin organisation, då

General Motors (hädanefter GM) 1990 köpte 50 % av företaget. Detta har medfört att

SAAB har ändrat sina arbetsrutiner inom många områden, så också inom

inköpsförfaranden och val av inköpsmarknad. Undersökningen tar upp huruvida GM:s

resurser och kontaktnät kan ha påverkat SAAB:s tillvägagångssätt vid val av

inköpsmarknad.

Ökad konkurrens på världsmarknaden har medfört att tillverkande företag världen över

försöker pressa sina kostnader genom att köpa komponenter från låglöneländer. Även

infrastrukturen i världen har över lag blivit bättre i och med att den ekonomiska

situationen förbättrats för många länder, vilket medfört ökade transportmöjligheter

(Zenz, G., J., 1994). Detta har i sin tur medfört att de inköpsmarknader som kan erbjuda

rätt kvalitet till rätt pris, då de logistiska förutsättningarna finns, blir föremål för handel

med andra världsdelar (Zenz, G., J., 1994).

Genom att studera de faktorer som ligger till grund för val av inköpsmarknad kan

slutsatser dras inför framtiden då man kartlägger vilka faktorer som väger tyngst vid

dessa val. Inköpsmarknadernas geografiska placering är av betydelse för företagets

logistikfunktion. Flyttar SAAB sina inköpsmarknader längre från Sverige kan det

innebära förändringar för logistiken.
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Även andra faktorer kan påverka företagets val av inköpsmarknad där t.ex. kvalitet och

storlek på leverantör kan vara avgörande för vart man väljer att köpa in material. Detta

är faktorer som kommer att diskuteras i studien.

Undersökningen koncentreras till den senaste femtonårsperioden (1987 – 2002), då det

var i början på denna period (1990) som GM gick in som 50 % delägare i SAAB.

Anledningen till denna tidsbegränsning är att vi vill undersöka företagets rutiner före

och efter GM:s inträde i verksamheten, för att kartlägga förändringar i inköps- och

logistikarbete.

1.1 Företagspresentation
SAAB bildades ur Saab Scania som startade 1937 och som från början tillverkade

flygplan, då under namnet Svenska Aeroplan AB. Sedan 1947 har företaget tillverkat

bilar i Trollhättan och sedan 1990 under namnet Saab Automobile AB. Detta berodde

på att General Motors köpte in sig som delägare i det sedan tidigare Wallenbergägda

företaget. År 2000 utnyttjade GM sin köpoption och köpte ut resterande 50 % av

bolaget. Under företagets verksamma tid har flera bilmodeller tillverkats i Trollhättan

och de modeller som introducerats under den tid som studien omfattar är:

� SAAB 900 (generation 2) (1992-1998)

� SAAB 95 (1997-)

� SAAB 93 (1998-2002)

� SAAB 93 Sport Sedan (2002-) (SAAB:s informationsavdelning)

1.2 SAAB:s ekonomiska utveckling
SAAB har under de senaste åren haft en ansträngd ekonomi, vilket beskrivs i figur 1.

Företaget har haft stora förluster, vilket har inneburit att man vid två tillfällen, (1992

och 2002) varit tvungna att varsla personal (SAAB:s informationsavdelning). Den

ekonomiska utvecklingen har varit negativ med undantag av två år under mitten av 90-

talet. Trots att företaget ökat försäljningsvolymen under hela 90-talet har man inte

lyckats vända den negativa ekonomiska trenden.



Inköpsmarknader
Artur Bielinski

Mattias Fredriksson

3

SAAB:s nettoresultat 1990-2001
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Figur 1. SAAB:s ekonomiska utveckling 1990-2001. Källa: SAAB:s informationsavdelning.

SAAB är en relativt liten biltillverkare med en för bilbranschen låg försäljningsvolym

och har historiskt sett inte kunnat konkurrera med ett lågt pris. Företaget tillverkar bilar

som konkurrerar med bl.a. Volvo, BMW och Mercedes, vilka ligger i en prisklass över

genomsnittet. Detta marknadssegment benämns i branschen som ”Premium-segmentet”,

där bilarna har ett högre pris och oftast håller en högre kvalitet vad gäller bl.a. prestanda

och krocksäkerhet. SAAB har historiskt sett varit ledande inom vissa teknikområden

och har genom intelligenta lösningar med bl.a. turbomotorer satt trender inom

bilindustrin (SAAB:s informationsavdelning).

SAAB:s försäljningsvolym 1990-2001 
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Figur 2. SAAB:s försäljningsvolym 1990-2001. Källa: SAAB:s informationsavdelning.
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2.0 Syfte och avgränsningar
Detta avsnitt avhandlar syftet med undersökningen, de frågeställningar som är relevanta för att uppfylla
syftet samt avgränsningar.

2.1 Syfte
Studiens huvudsyfte är: att ur ett historiskt perspektiv kartlägga de bakomliggande
faktorerna till varför företagets inköpsmarknader har förändrats, geografiskt sett, samt
hur logistikfunktionen har påverkats vid förändringar av inköpsmarknader. Huvudsyftet
delas in i två underliggande delsyften.

Delsyfte ett är: att undersöka de bakomliggande faktorerna till förändringar av
inköpsmarknader ur ett historiskt perspektiv för att på så sätt kunna analysera nuläget
och dra slutsatser om framtida utveckling.

Delsyfte två är: att undersöka vilka konsekvenser en förändring av inköpsmarknad får
för logistikfunktionen för att därigenom kunna dra slutsatser om hur den framtida
utvecklingen kan tänkas se ut.

Faktorer som påverkar val av inköpsmarknad påverkar indirekt också

logistikfunktionen. Genom att kartlägga vilka dessa faktorer är och hur de historiskt sett

påverkat dagens inköpsmarknader, kan man utläsa vilka faktorer som kommer att vara

avgörande för framtida val av inköpsmarknader. När huvudsyftet delas upp i delsyften

tas hänsyn till vilka frågor som är av störst vikt för respektive avdelning. Följande

frågeställningar är relevanta att besvara:

1. Vilka faktorer påverkar val av inköpsmarknad?

2. När inköpsmarknader flyttas, geografiskt sett, hur påverkas då

logistikfunktionen?

3. Kan man se en tendens till vilka faktorer som kommer att påverka vid val av

inköpsmarknad i framtiden och vilken effekt får detta på logistikfunktionen?
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2.2 Avgränsningar
Studien avgränsas till att gälla de avdelningar som främst kommer i kontakt med

inköpsmarknaderna, inköps- och logistikavdelningen. Dessa avdelningar har tätast

kontakt med leverantörer och är de funktioner som påverkas främst vid förändring av

inköpsmarknad. Studien fokuseras vidare på de inköpsavdelningar som köper in

bilmaterial för existerande- och kommande produkter, samt den avdelning som ansvarar

för inköpskvalitet. De övriga avdelningarna lämnas därhän då författarna koncentrerar

studien till de inköpsavdelningar som är direkt kopplade till biltillverkning.

Undersökningen tar ingen hänsyn till konsekvenser för andra avdelningar inom SAAB

vid förändringar av inköpsmarknader. Eventuella förändringar och konsekvenser för

t.ex. produktion eller teknisk utveckling utelämnas då detta skulle vara alltför

omfattande att undersöka och då det inte ingår i studiens syfte. Författarna är dock

medvetna om att sådana konsekvenser existerar och att hänsyn till dessa avdelningar tas

i inköpsförhandlingar, men väljer av hanterbarhetsskäl att utelämna dem.
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3.0 Problemanalys
I föreliggande kapitel presenteras de avdelningar på SAAB som undersökningen omfattar. Vidare
diskuteras de problem som ligger till grund för studien och dess problematik, d.v.s. de faktorer som kan
tänkas vägas in vid val av inköpsmarknad.

3.1 Presentation av SAAB:s logistikfunktion
Logistikfunktionen på SAAB består av tre avdelningar, materialplanering,

transport/tull/emballage och logistikberedning. Materialplaneringen ansvarar för

materialflödet till produktion och ser till att rätt material anländer vid rätt tidpunkt i rätt

mängd. Flödet passerar ett externt lager och förs in i produktion enligt ”Just In Time”

principen. Transportavdelningen planerar alla transporter och ser till att leveranstider

hålls och att materialet lastas och lossas i tid. Avdelningen sköter också hanteringen och

distributionen av emballage (vilket ägs av SAAB). Logistikberedningen ser till att allt

material för produktionen har en förpackningsinstruktion och att det packas efter den,

d.v.s. rätt emballage för rätt artikel. Logistikberedningen är även ansvarig för

förpackningsrelaterade kvalitetsproblem och produktionsplanering, gällande materialets

placering vid tillverkningsplatsen (Bengt Dahlberg, Logistikfunktionen och Thomas

Broborn, Inköpsfunktionen).

SAAB:s logistikflöde är uppbyggt av flera logistikkedjor där varje leverantör har flera

transportörer som de använder sig av för att frakta sina produkter till SAAB:s

produktion. Dessa kedjor bygger mycket på förtroende, dels mellan leverantör och

köpare, i detta fall SAAB, och dels mellan leverantör/SAAB och transportörer. Ju

längre bort en leverantör ligger från SAAB desto större är risken att förtroendet brister

någonstans på vägen, eftersom man måste anlita externa transportörer. Förtroende är ett

risktagande som bygger på att företag är villiga att ta ekonomiska risker i ett

samarbetssyfte (Svensson, G., 2001, s.2). Det intressanta i detta avseende är att se hur

avståndsförhållanden mellan SAAB och leverantörer påverkar logistikfunktionen, då det

kan vara en avgörande faktor vid val av inköpsmarknad och konsekvenserna av val av

inköpsmarknad kan få konsekvenser för logistikfunktionen i form av t.ex. ökade

transportkostnader.
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3.2 Presentation av SAAB:s inköpsfunktion
Inköpsavdelningens roll i företaget är att göra upphandlingar och påverkar på så sätt

logistikkedjan, samtidigt som logistikavdelningen påverkar upphandlingarna genom att i

samtliga upphandlingar ställa krav på logistikkedjan, oavsett leverantörens geografiska

placering. Ett nära samarbete mellan instanserna bidrar till en effektiv inköpspolitik. En

del författare vill gå så långt att man säger att inköpsfunktionen borde vara en del av

logistiken (Lambert, D., M., Stock, J., R., 1993, s. 67).

SAAB: s inköpsavdelning som är ett fristående dotterbolag inom GM-koncernen och

dessutom ett s.k. Joint Venture med Fiat och har som enda uppgift att köpa in material

till SAAB. Den består i sin helhet av nio underavdelningar. Tre av dessa avdelningar

köper in material till bilmodeller i SAAB: s nuvarande produktion. En avdelning

ansvarar för upphandlingar av framtida produkter, en annan köper in material för

eftermarknaden d.v.s. reservdelar och tillbehör. Vidare finns en avdelning som köper in

maskiner och inventarier. Ytterligare en avdelning ansvarar för inköpssystemen, en

annan för kostnadsreduktioner på befintliga produkter i samarbete med leverantörer och

dessutom ingår kvalitetsavdelningen som ansvarar för inköpskvalitet för nuvarande och

framtida produkter i inköpsorganisationen.

När man på SAAB tar ett beslut om att utveckla en ny produkt, inleds arbetet på

inköpsavdelningen med att den underavdelning som ansvarar för framtida produkter,

genomför upphandlingar av de olika detaljerna till den nya produkten. I dessa

upphandlingar förhandlar man om styckpris, verktygskostnader, ledtider, logistik samt

utvecklingsarbetet hos underleverantörer. Så snart upphandlingarna är klara övergår

ansvaret för detaljerna under produktens livslängd till avdelningarna för existerande

produkter.

3.3 Huvudproblemet
Huvudproblematiken i studien är: att undersöka varför SAAB väljer att handla med

vissa inköpsmarknader och hur detta påverkar företagets logistikfunktion. Vilka

faktorer gör att SAAB väljer en inköpsmarknad framför en annan och varför väljer man

att byta från befintliga inköpsmarknader till nya? Vad får detta för effekter på
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logistikfunktionen? Är det kostnader som driver företaget till att handla med

leverantörer på andra marknader än tidigare, eller finns det andra faktorer som är

avgörande? Kostnadsmassan kan vara för stor och detta kan tvinga SAAB att ta till

åtgärder för att sänka sina kostnader. Flera faktorer kan sänka kostnaderna och på så sätt

påverka val av inköpsmarknad och därigenom logistikfunktionen.

3.4 Problematisering av olika faktorer
Det kan finnas flera faktorer till varför SAAB väljer att flytta sina inköpsmarknader. Det

kan ha att göra med effektivisering av verksamheten, kvalitetsproblem och kanske den

troligaste faktorn, kostnadsbesparingar i form av ett lägre inköpspris. Då konkurrensen

på marknaden är tuff och tillverkarna slåss om kunderna genom låga prissättningar, är

kostnadseffektivisering ett måste, så även för SAAB. Den ekonomiska situationen har

varit svår för företaget under de senaste femton åren och detta har medfört att företaget

är känsligare för motgångar. Företaget har länge arbetat med att reducera

kostnadsmassan överlag och ett led i detta är att man har effektiviserat transporterna.

SAAB:s inköpspolitik kan vara extra fokuserad på kostnadsbesparingar, då den

ekonomiska situationen ser ut som den gör.

3.4.1 Pris som en faktor

Ökad konkurrens på den globala marknaden har lett till att företag exploaterar nya

inköpsmarknader för att uppnå ett lägre inköpspris. Detta gäller även SAAB som för att

matcha den hårda konkurrensen sökt sig allt längre bort från tillverkningsorten, till

låglönemarknader, för att pressa priserna på de inköpta komponenterna. Denna

utveckling har skett då konkurrensen mellan såväl tillverkande företag, som mellan

deras underleverantörer hårdnat. Det kan också vara så att SAAB:s ekonomiska

situation gjort att denna faktor vägt extra tungt då kostnadsbesparingar är av hög

prioritet vid ekonomiska motgångar. Företaget har under många år redovisat negativt

resultat och detta kan ha gjort att prisfaktorn väger extra tungt. Hur situationen antas

vara i framtiden kan vara beroende av företagets ekonomiska situation och de strategier

som företaget väljer.
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3.4.2 Kvalitet som en faktor

Kvalitet är en annan av de aspekter som kan vara avgörande vid val av inköpsmarknad.

SAAB har som alla högteknologiska företag en viss kvalitetsstandard och vissa krav

som leverantörer måste uppfylla. Det gäller att hitta leverantörer som kan uppfylla de

krav som finns och som motsvarar den standard företaget har. Det kan vara så att vissa

inköpsmarknader, inklusive Sverige, inte lever upp till de krav som ställs och därmed

inte är konkurrenskraftiga. En faktor kan vara att SAAB valt att flytta från en viss

marknad då kvaliteten varit bristfällig och äventyrat den högteknologiska produktionen.

Den framtida situationen är helt beroende på företagets inriktning, men det är knappast

troligt att SAAB väljer att sänka sin kvalitet.

3.4.3 Organisation som en faktor

Man skulle även kunna tänka sig att problemet kan vara av organisatoriskt slag, då

SAAB innan GM:s inträde var en liten biltillverkare med relativt små resurser. I

samband med GM:s inträde i organisationen fick SAAB större resurser och ett bredare

kontaktnät, vilket kan vara en faktor till att nya inköpsmarknader kunde exploateras. Det

kan också vara så att GM:s inköpsrutiner var av annan karaktär än de som fanns på

SAAB och att detta kan ha påverkat inköpsmarknadernas utseende. SAAB:s involvering

i en större organisation kan innebära att det är lättare att pressa inköpspriser med GM

som ryggstöd. Material kan köpas in centralt av GM, vilket medför att priserna sjunker i

takt med ökade inköpsvolymer.

Inköpsavdelningen integrerades i GM:s arbetsrutiner redan (från början, d.v.s.) 1990,

och troligt är att resten av företaget följer efter. Detta kan få konsekvenser för

arbetssättet i stort och påverka valet av inköpsmarknad. GM får då större inflytande och

kan styra mer och mer vilket kan få som konsekvens att de sätter samtliga villkor vid

val av inköpsmarknad.

3.4.4 Logistik som en faktor

En annan del som kan vara av avgörande art är logistik. Tillverkningsföretag har gått

från att själva stå för lagerhållning till att begagna sig av ”Just In Time” produktion.

”Just In Time” innebär att tillverkningsföretaget själva inte står för lagerhållningen, utan
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lägger ansvaret på leverantören och transportören. Dessa ser med tillverkarens hjälp till

att leveransen anländer vid rätt tidpunkt hos tillverkaren, som således inte behöver

lagerhållning. Tillverkaren effektiviserar produktionen genom att frigöra resurser då

bl.a. outnyttjad lageryta kan användas till annat. Detta gäller också för SAAB. En

avgörande faktor vid val av inköpsmarknad kan vara infrastruktur och hur transporter

kan anpassas till ”Just In Time”.

Leverantörskedjan har utvidgats och detta har medfört allt högre krav på de inblandade,

från underleverantörer via transportörer till de tillverkande företagen. Denna utveckling

har möjliggjorts tack vare att kommunikation och infrastruktur förändrats och

förbättrats överlag. I dagsläget är det helt naturligt att skeppslaster från t.ex. Japan

skeppas till filialer i tillverkningslandet och sedan distribueras till produktionsorten.

SAAB kan genom effektiva transportsystem handla med avlägsna länder trots att man

idkar ”Just In Time”. Detta förutsatt att rätt förutsättningar för effektiva tranporter finns.

3.4.5 Låglönemarknad som en faktor

Genom att köpa material från länder med låga löner och omkostnader kan priser och

marginaler pressas för att göra företaget mer konkurrenskraftigt. Kan man bibehålla en

hög kvalitet och uppnå ett lägre inköpspris utan att logistikkostnaderna ”skjuter” i

höjden, är detta naturligtvis det bästa för ett företag. Anledningen till att SAAB väljer

att exploatera nya låglöneländer kan vara att det först på senare tid är möjligt ur ett

transport- eller kvalitetsperspektiv. Vidare kan det även vara så att det, ur detta

hänseende, tidigare inte varit möjligt att handla med dessa länder. Framtiden tenderar

till att företag koncentrerar sig mer och mer på låglöneländer och detta kan innebära att

logistikfunktionen påverkas.

3.4.6 Trend som en faktor

En faktor skulle kunna vara att det finns trender inom inköpsgebitet som på en global

nivå sätter standarder för vilka marknader som exploateras. Det skulle i så fall kunna

vara så att SAAB följer dessa trender och att man kan härleda dessa till t.ex. GM, eller

den totala världsmarknaden. Detta skulle kunna vara en faktor till att

inköpsmarknaderna förändras. Eventuella trender kan vägas in vid beslutsfattande
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gällande inköpsmarknad. Det skulle man kunna göra på SAAB också. Situationen inför

framtiden skulle kunna utläsas ur dessa trender med hjälp av historik och det som

framkommer i undersökningen.

3.4.7 Innovation som en faktor

Teknisk utveckling och innovationer inom bilindustrin kan få som konsekvens att nya

inköpsmarknader intas då begränsade möjligheter vid val av leverantör finns. Det kan

vara så att endast en eller ett fåtal aktörer besitter den kunskap som krävs för att

producera en viss produkt, vilket leder till att inköpsmarknaderna begränsas i samma

utsträckning. Finns ett krav från bilmarknadens kunder, måste biltillverkarna anpassa

sig efter detta och köpa materialet där det finns tillgängligt till befintligt pris. Existerar

det endast en tillverkare, har denne en monopolliknande ställning och kan diktera

samtliga villkor.

3.5 Sammanfattning av problemanalysen
Faktorer som påverkar vid val av inköpsmarknad kan vara såväl inköpspris, som

kvalitet, organisationsrelaterade faktorer, lågkostnadsländer, logistik, trender eller

innovationer. Vad som har störst betydelse är beroende på företagets prioriteringar och

strategier. I SAAB:s fall kan det röra sig om alla de faktorer som nämns ovan och det

kan säkert finnas ytterligare faktorer, vilka förväntas framkomma under studiens gång.

Problemet är att fastställa vilken eller vilka faktorer som är avgörande vid val av

inköpsmarknad för SAAB:s del. Inköpspriset skulle kunna väga tyngst vid val av

inköpsmarknad, då SAAB:s ekonomiska situation kan innebära att kostnadsbesparingar

är av hög prioritet. Kvaliteten kan vara avgörande, då SAAB som ett högteknologiskt

företag måste konkurrera med högteknologiska produkter för att vara

konkurrenskraftiga på den överexponerade bilmarknaden. En annan faktor vid val av

inköpsmarknad skulle kunna vara omorganisation, eftersom GM trätt in i SAAB:s

organisation.



Inköpsmarknader
Artur Bielinski

Mattias Fredriksson

12

KöpareLeverantörer

Substitut

Nya
etablerare

4.0  Teori
Detta kapitel avhandlar de teorier som tas upp i studien. Porters femkraftsmodell och basstrategier och
Lamberts logistik- och marknadsföringsfunktion beskrivs.

4.1 Porters femkraftsmodell
Porters femkraftsmodell är en av de vanligaste modellerna för att analysera ett företag i

förhållande till dess omvärld. Enligt Porter är det fem grundläggande konkurrenskrafter

som påverkar branschen. Dessa krafter omfattar hot från nyetablerare, leverantörers

förhandlingsstyrka, hot från substitutprodukter, köpares förhandlingsstyrka och

konkurrens mellan existerade företag. De fem konkurrenskrafterna speglar det faktum

att konkurrensen i en bransch sträcker sig långt bortom de agerande parterna. Kunder,

leverantörer, substitut och presumtiva nyetablerare är alla ”konkurrenter” till företaget i

branschen och kan vara mer eller mindre framträdande, beroende på specifika

omständigheter (Porter, M., E., 1999, s. 26).

Figur 3. Porters femkraftsmodell (Porter, M., E., 1999, s. 26).

4.2 Porters tre basstrategier
Ur femkraftsmodellen har Porter formulerat tre basstrategier som gör det möjligt att

lyckas bättre än andra företag i en bransch. Dessa tre strategier är;

kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Strategierna är även möjliga att

kombinera även om det sällan förekommer. För att strategierna skall lyckas krävs ett

stort engagemang och en helhjärtad satsning av hela organisationen och därför klarar de
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flesta företag endast av att koncentrera sig på en enda strategi, då denna tar alla

tillgängliga resurser i anspråk (Porter, M., E., 1999, s. 52 f.).

Figur 4. Porters tre basstrategier (Porter, M., E., 1999, s. 52).

4.2.1 Kostnadsöverlägsenhet

”Kostnadsöverlägsenhet kräver energiska insatser för att skapa optimala anläggningar,

ett beslutsamt letande efter kostnadsreduktioner genom praktiska försök, sträng kontroll

av driftskostnader och allmänna omkostnader, undvikande av marginella kunder och

kostnadsminimering på områden som FoU, service, personlig försäljning, reklam o.s.v.”

(Porter, M., E., 1999, s.53). Denna strategi kräver enligt Porter att hela företaget måste

sträva efter att hålla alla kostnader nere, utan att försämra kvalitet och service, för att

kunna konkurrera med marknadens lägsta pris. Lågkostnadsposition innebär ofta

resultat strax över genomsnittet för branschen och en relativt ohotad ställning gentemot

konkurrenter, då kostnaderna hålls nere och en vinstmarginal finns trots lågt pris

(Porter, M., E., 1999, s. 53). Risker med kostnadsfokusering är att man kan fokusera så

mycket på kostnader att man inte hänger med i utveckling eller andra trender på

marknaden. Marknadsföringen kan också bli lidande och konkurrenter kan

kostnadseffektivisera mer än man själv kan inom företaget (Porter, M., E., 1999, s. 62).
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4.2.2 Differentiering

”Differentieringen är, om den uppnås, en livsviktig strategi för att skaffa resultat över

genomsnittet i en bransch, eftersom den skapar en försvarbar position för att bemästra

de fem konkurrenskrafterna, låt vara på ett annat sätt än genom kostnadsledarskap”

(Porter, M., E., 1999, s. 53). Differentiering innebär att man med en produkt eller tjänst,

skapar något för branschen helt unikt. Det kan vara kopplat till design eller

märkesprofil. Märkeslojaliteten innebär också att kunderna är mindre priskänsliga än för

andra produkter (Porter, M., E., 1999, s. 55). Risker med denna strategi är att priset inte

kan motiveras genom märkesprofilieringen och att prisskillnaden mellan de olika

produkterna på marknaden blir för stora (Porter, M., E., 1999, s. 62 f.).

4.2.3 Fokusering

”Fastän strategierna kostnadsöverlägsenhet och differentiering syftar till att nå målet i

branschen totalt, bygger hela fokuseringsstrategin i hög grad på att tillgodose en särskild

målgrupp, och varje funktionellt program utformas med hänsyn till detta” (Porter, M.,

E., 1999, s. 56). Strategin bygger på att man skall tillgodose sin målgrupp på ett mer

effektivt sätt än sina konkurrenter med bredare inriktning och genom detta vinna

marknadsandelar. Fokusering kan bygga både på kostnadsöverlägsenhet och på

differentiering beroende på företagets inriktning. Det viktiga är att fokusera på

målgruppen (Porter, M., E., 1999, s. 56). Risken är att prisskillnaden mellan

fokuserande företag och övriga blir så stor att den väger tyngst. Marknadens krav kan

ändras och därmed kan skillnaderna mellan fokuserande företag och övriga vara

obetydliga (Porter, M., E., 1999, s. 63).

4.3 Lamberts logistik- och marknadsföringsfunktion
Enligt Lambert hänger logistik- och marknadsföringsfunktionen ihop enligt

nedanstående modell och genom att dela upp kostnaderna enligt modellen kan ett

företag effektivisera sin verksamhet för att bli mer konkurrenskraftigt (Lambert, D., M.,

Stock, J., R., 1993, s. 42).
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Figur 5. Lamberts logistik- och marknadsföringsfunktion (Lambert, D., M., Stock, J., R., 1993, s. 42).

4.3.1 Produkt

Produkten är enligt Lambert de samlade attribut en köpare erhåller vid ett köp.

Ledningen kan avsätta resurser för produktutveckling för att ta fram nya produkter till

marknaden, eller förbättra kvaliteten på existerande sortiment (Lambert, D., M., Stock,

J., R., 1993, s. 41 f.). Marknadens krav på produkten styr dess kvalitet och pris. På den

globala marknaden ställs höga krav på kvalitet på de, inom respektive bransch,

konkurrerande företagen. Produktutveckling är viktig för att bibehålla
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konkurrenskraften gentemot konkurrenter, men leder i många fall snarare till högre

kostnader än till ökade marknadsandelar (Lambert, D., M., Stock, J., R., 1993, s. 43).

4.3.2 Pris

Lambert menar att pris är den summa pengar säljaren erhåller för en produkt. Ledningen

i ett företag måste förutspå hur prisförändringar kan komma att påverka köpbeteendet

hos konsumenterna. Priset är inte enbart beroende av varans försäljningspris, utan även

av omständigheterna kring själva köpet av varan som t.ex. betalningsvillkor. Ledningen

kan försöka öka försäljningen genom att sänka priserna, men i stora industrier kan detta

sätt vara diskutabelt då konkurrenter ofta kan matcha den nya prisnivån. Resultatet blir

istället att alla företag på så sätt får en lägre vinstmarginal då försäljningsvolymerna

endast ökar marginellt, tack vare den lägre prisnivån, menas vinstmarginalerna sjunker

drastiskt (Lambert, D., M., Stock, J., R., 1993, s. 43).

4.3.3 Påverkan

Enligt Lambert består påverkan av reklam i olika former och även kundkontakt. Ökade

reklaminsatser ökar oftast försäljningen, men bara till en viss grad. Därefter ökar endast

reklamkostnaderna, menas försäljningen förblir konstant, varför de ökade

reklaminsatserna sällan återbetalar sig. För att kompensera de ökade utgifterna vid

marknadsföring, måste försäljningen effektiviseras genom bl. a. utbildning av

säljpersonal och effektivare logistikhantering (Lambert, D., M., Stock, J., R., 1993, s.

44).

4.3.4 Plats

Platsen representerar tillverkarens utgifter för kundservice och kan enligt Lambert

beskrivas som det resultat som logistikfunktionen presterar. Kundservice är den plats

där marknadsföring och logistik möts. Medans kundservice är logistikfunktionens

resultat, är kundtillfredsställelsen ett resultat som mäter hur väl ett företag hanterar

marknadsföringsmixen. Tillgängligheten på produkterna och deras tillverkningstid kan

användas för att differentiera en produkt och kan påverka priset om kunderna kan tänka

sig att betala mer för bättre service. Vidare lägger tillverkningsföretag logistikkostnaden
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till produktkostnaden som på så sätt påverkar marknadspriset (Lambert, D., M., Stock,

J., R., 1993, s. 44).

4.3.5 Kundservice

Ökade utgifter för de olika delarna i marknadsföringsmixen måste täckas av ökad

försäljning. De flesta företag har begränsade resurser och måste fördela dessa resurser

så att man genom detta ökar marknadsandelar och vinst. Detta är enligt Lambert en

oerhört svår balansgång där kostnadsbesparingar bör ske samtidigt som kundservicen

förbättras. Den vinst som uppstår genom ökad kundservice går direkt in i företagets

resultaträkning och påverkan på nettovinsten som kundservicen medför är större än de

sammanlagda kostnaderna för införandet av densamma. Förändringar inom kundservice

är svårare för konkurrenter att kopiera jämfört med eventuella förändringar i andra delar

av marknadsföringsmixen (Lambert, D., M., Stock, J., R., 1993, s. 45 f.).

4.3.6 Transportkostnader

Kostnader förknippade med transport kan identifieras som en enda totalkostnad, eller

som delkostnader i ett segment, som enligt Lambert är kopplade till transportsätt och

produktrelaterade kostnader. Denna detalj är viktig att ta i beaktande då man behandlar

initialkostnader vid förändringar i logistiksystemet. Effektivare transporter kan vara ett

sätt att kompensera de ökade kostnaderna vid ökad kundservice (Lambert, D., M.,

Stock, J., R., 1993, s. 46 ff.).

4.3.7 Lagerhållningskostnader

Lagerhållningskostnaderna är de kostnader som kan undvikas eller vilka måste öka i

och med antalet lagerlokaler. Många författare har valt att ta med

lagerhållningskostnaderna i de fasta kostnaderna, menas Lambert menar att

lagerhållningskostnaden inte påverkas av lagrets storlek utan snarare av antalet

lagerhållningsplatser. Lagerhållningskostnad bör delas upp i två kategorier av

kostnader, sådana kostnader som kan relateras till material som stoppas in och plockas

ut ur lagret och sådana kostnader som relateras till fastigheten där lagret finns och bör

således ingå i de fasta kostnaderna (Lambert, D., M., Stock, J., R., 1993, s. 47 f.).
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4.3.8 Affärsomkostnader

Affärsomkostnaderna innefattar kostnaderna för orderbehandling samt interna och

externa kommunikationskostnader för orderns utförande. Det är enligt Lambert viktigt

för företagsledningen att ta med och effektivisera dessa kostnader i beräkningarna vid

prissättningen av produkten på marknaden (Lambert, D., M., Stock, J., R., 1993, s. 48).

4.3.9 Volymrelaterade kostnader

De volymrelaterade kostnaderna är produktions- eller inköpsrelaterade kostnader som

ändras då det sker en förändring i logistikfunktionen, enligt Lambert. Kostnaderna för

produktionssättning och förlorad kapacitet är tillgänglig i de flesta företag och används

som beslutsunderlag vid produktionsplanering. Övriga kostnader kan uppskattas genom

att man delar in initialkostnaderna i två nivåer beroende på aktivitetsnivån och

volymförändringar. Vidare kan företaget använda sig av regressionsanalys för att isolera

fasta och rörliga kostnadskomponenter. Resultatet kan användas för logistikplanering.

De volymrelaterade kostnaderna, associerade med inköpsfunktionen, är knutna till den

inköpta volymen (Lambert, D., M., Stock, J., R., 1993, s. 48).

4.3.10 Inventariekostnader

Enligt Lambert är inventariekostnader de svåraste kostnaderna att fastställa efter

kostnader för förlorad försäljning. Inventariekostnader skall endast innefatta kostnader

som varierar beroende på inventarieutnyttjandegrad. Kapitalkostnad, underhållskostnad,

kostnad för lageryta och kostnad för risk är sådana kostnader (Lambert, D., M., Stock,

J., R., 1993, s. 49).

4.4 Sammanfattning av teoriavsnittet
Teorierna som används i studien är Porters femkraftsmodell, Porters tre basstrategier

samt Lamberts teorier om logistik- och marknadsföringsfunktionen. Femkraftsmodellen

används för att analysera företagets situation gentemot sin omvärld för att utefter

rådande förutsättningar utforma en konkurrensstrategi ur de tre basstrategierna.

Konkurrensstrategierna är beroende av företagets inriktning och påverkan från dess

omvärld och anpassas till verksamhet och marknadssituation.
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Lamberts teorier knyter samman företagets marknadsföring och dess logistik för att

genom att effektivisera logistiken kunna sänka företagets totala kostnadsmassa. Lambert

beskriver sambandet mellan försäljning/marknadsföring och hur det hänger samman

med företagets logistikfunktion och vilka kostnader som påverkas. Genom att knyta

samman Porters och Lamberts teorier kan företaget analysera sin omvärld och utforma

en strategi för att kostnadseffektivisera efter gällande förutsättningar och på så sätt finna

en framgångsrik vinststrategi.
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5.0 Metod
Detta avsnitt behandlar och diskuterar metodteori och hur den tillämpas i studien. Vidare argumenteras i
denna del för: studiens ansats, målpopulation och urval, mätinstrument och frågekonstruktioner,
informationsinsamling samt plan för databearbetning och analys.

5.1 Metodval
Valet av metod har anknytning till forskarens syn på hur forskning skall bedrivas och

vilken roll forskaren själv har i sammanhanget. Metodvalet beror bland annat på

undersökningens syfte, problemställning och problemområde, det vill säga den del av

verkligheten som undersöks. Forskaren måste sedan hitta bästa möjliga metod för att få

svar på de frågor som forskaren är intresserad av. Man kan skilja mellan två

huvudformer av metoder; kvalitativa respektive kvantitativa metoder (Holme, I., M.,

Solvang, B., K., 1997 s. 89 ff.).

En kvalitativ metod bygger oftast på ett hermeneutiskt synsätt, vilket innebär att man

anser att verkligheten är subjektiv. Kvalitativa metoder lämpar sig bäst när det handlar

om att tolka och förstå exempelvis människors upplevelser, vilket innebär att man

tillämpar forskning som använder sig av verbala analysmetoder. Undersökningen syftar

till att studera en företeelse som inte kan observeras. Detta innebär att forskaren antar en

aktiv roll då denne måste sätta sig in i respondenternas situation för att uppnå förståelse

(Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., 2000, s. 326). En kvantitativ metod syftar till att

dra slutsatser utifrån data i form av siffror. Data som samlats in med denna metod är

numerisk och standardiserad, analysen genomförs med hjälp av statistiska metoder och

åskådliggörs med hjälp av diagram. Oftast utförs kvantitativa undersökningar med ett

stort urval och litet undersökningsdjup (Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., 2000, s.

381).

Föreliggande studie bygger på en kvalitativ metod där djupintervjuer med inköps- och

logistikchefer utgör grunden och primärdata samlas in för att analyseras i analyskapitlet.

Studiens upplägg gör att en kvalitativ metod lämpar sig bäst, då syftet inte är att mäta

och analysera insamlad data i form av siffror. Med ett kvalitativt metodval är avsikten

att kunna kartlägga faktorerna till varför SAAB:s inköpsmarknader flyttats och hur

företagets logistik påverkats. Författarna ämnar utföra studien med en kvalitativ
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infallsvinkel, genom att inta en aktiv roll för att på ett kvalitativt sätt genomföra

intervjuer och därigenom besvara frågeställningarna som ställs under syftet, utifrån den

information som samlats in och med stöd av teorier.

5.2 Studiens ansats
Det finns tre olika undersökningsansatser, explorativ-, konklusiv- och kontrollerande-

undersökningsansats (Patel, R. & Tebelius, U., 1987). Den explorativa delen är första

steget i undersökningen och består av primär- och sekundärdata och är första steget i

undersökningen och används när forskarens kunskaper om undersökningens problem är

otillräckliga (Kinnear, T.C., & Taylor, J.R., 1996). Den konklusiva undersökningen är

nästa steg i undersökningsansatsen och är uppdelad i två delar, deskriptiv- och kausal

undersökning (Kinnear, T.C., & Taylor, J.R., 1996). Sista steget i

undersökningsansatsen är kontrollerande undersökningsansats och är utvärderande för

att på ett tidigt stadium upptäcka felaktigheter i undersökningen (Kinnear, T.C. &

Taylor, J.R., 1996).

Syftet med deskriptiv undersökning är att beskriva aspekter i verkligheten och hur det

ser ut på marknaden. Deskriptiv undersökningsansats karaktäriseras av ett klart

undersökningsproblem, klara undersökningsobjekt och ett detaljerat informationsbehov

(Kinnear, T.C. & Taylor, J.R., 1996). Syftet med den kausala undersökningen är att

finna samband mellan orsak och verkan genom beräkningar och statistiska analyser

(Kinnear, T.C. & Taylor, J.R., 1996).

Föreliggande studie grundas på en explorativ ansats, eftersom val av inköpsmarknader

och dessa effekter på logistikfunktionen är det primära för studien och då faktorerna till

detta är oidentifierade. Den deskriptiva ansatsen har till främsta uppgift att beskriva ett

förhållande på en marknad efter klara förutsättningar. Denna studie är av ett mer

ostrukturerat slag och saknar givna förutsättningar i undersökningsproblemet. Då det

saknas mycket forskning i ämnet, kommer denna studie i första hand att fokusera på den

explorativa delen och i största mån utelämna den kausala. Orsaken till att en explorativ

ansats lämpar sig bäst för studien är att problemet är oklart och att information saknas.
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5.2.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Det är viktigt att klargöra forskarens kunskapssyn, för att öka läsarens förståelse, då han

kan ha olika uppfattningar som ligger i linje med antingen positivistisk eller

hermeneutisk ansats. Positivismen bygger på att kunskapen är empiriskt prövbar och att

det enbart finns en objektiv verklighet som är konstant (Wallén, G., 1996, s. 56).

Positivister stödjer den monoteistiska vetenskapen, det vill säga tron på en enhetlig

vetenskap (Davidsson, B., Patel, R., 1994, s 23). Hermeneutiken utgår från att det finns

många olika verkligheter som inte är objektivt beskaffade. Den förespråkar kvalitativa

metoder som syftar till förståelse och handlar om tolkning av texter, symboler,

handlingar, upplevelser m.m. (Eriksson, L., Wiedersheim, P., F., 1997, s. 198).

Eftersom undersökningen är av kvalitativ art faller det sig naturligt att använda sig av

det hermeneutiska synsättet. Studien utförs på ett granskande och tolkande sätt. Detta

synsätt färgar rapporten, då förståelse för problemet söks genom att samla in

information genom djupintervjuer . Detta görs för att få en bild av problemets

bakomliggande faktorer och dess effekter. I och med att denna studie innefattar en

kvalitativ metod innebär detta att det positivistiska synsättet läggs åt sidan, då det är

starkt förknippat med den kvantitativa metoden. Det positivistiska synsättet är av det

mer konkreta slaget där strikta regler för hur undersökningen skall utföras förekommer.

Denna studie är mer ostrukturerad för att besvara de frågeställningar som finns i syftet

på ett icke styrande sätt.

5.3 Urvalskriterier och målpopulation
Urvalet som används i föreliggande studie för att få rätt personer till intervjuerna är

bedömningsurval, för att försäkra sig om att personerna ifråga besitter rätt kunskap. Om

man får fel personer till sitt urval kan detta leda till att hela undersökningen blir

värdelös  (Holme, I. M., Solvang, B. K., 1997). För att undvika detta har respondenter i

chefsposition inom inköps- och logistikavdelningen valts ut. Anledningen är att de har

störst informationsvärde i och med deras kompetens med avseende på bakgrund och

position i företaget. Valet av respondenter bygger på deras yrkeserfarenhet med kriteriet

att de arbetat inom inköps- eller logistikavdelningen under en längre tid, minst 5 år.

Detta görs för att få historik för att kunna se vilka förändringar som skett under de
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senaste åren och kartlägga bakomliggande faktorer till dessa. Vidare har

respondenternas kompetens en stor betydelse för att kunna dra befogade slutsatser om

framtiden.

Målpopulationen i studien utgörs av respondenter som bedöms ha goda kunskaper i

ämnet som undersökningen är tänkt att behandla. För att få den information som behövs

för att besvara studiens syfte utgörs målpopulationen av tio personer, främst i

chefsposition på SAAB, som var och en besitter kunskaper i de områden som

undersökningen omfattar. Målet är att genom intervjuerna få en så nyanserad bild av

ämnet som möjligt. Andra aspekter som man tar hänsyn till är respondenternas förmåga

att uttrycka sig och villighet att delta i undersökningen (Holme, I. M., Solvang, B. K.,

1997).

5.4 Mätinstrument och frågekonstruktioner
Under denna rubrik diskuteras vilka mätinstrument som är relevanta för studien samt de

frågekonstruktioner som är aktuella för att nå syftet. De mätinstrument som används är

författarna, deras erfarenheter och kunskaper, utifrån den primär- och sekundärdata som

inhämtats under studiens gång. Mätningen sker enligt en ordinalskala där mätresultatet

placeras i grupper och rangordnas utifrån vad som framkommer som viktigast vid

sammanställningen av intervjuerna, vilka sker med öppna frågor.

Öppna och slutna frågor skiljer sig då intervjuaren i det förstnämnda fallet noterar

svaren som kodas centralt, menas han i det senare upprättat givna svarsalternativ som

följs under intervjun (Wärneryd, B., 1993, s. 101). Fördelen med öppna frågor är att det

är det enda sättet att förstå vad som är relevant för respondenten (Wärneryd, B., 1993, s.

102). Frågekonstruktionen i föreliggande studie är av öppen art, då övergripande frågor

med individuella svar med möjlighet till följdfrågor kommer att ställas. I intervjuerna

används tre övergripande frågeställningar (se Bilaga 1) för att ge intervjun en berättande

karaktär, så att respondenten på så sätt kan ge ett så uttömmande svar som möjligt.

Anledningen till detta är att intervjuerna skall få formen av en öppen diskussion, mellan

intervjuare och respondenter, istället för en situation där respondenterna endast får

slutna frågor med förutbestämda svarsalternativ som de skall svara på.
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5.5 Informationsinsamling
Informationsinsamlingen i föreliggande studie sker främst genom djupintervjuer med

personer på chefsnivå för att erhålla den information som är relevant för

undersökningen. Denna information granskas sedan objektivt med hjälp av de teorier

som används i studien. När man som forskare samlar in information måste man kritiskt

granska dess källor (Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., 2000, s. 202), detta

presenteras under rubriken källkritik.

5.5.1 Objektivitet

Objektivitet är viktigt under informationsinsamlingen. Den information som samlas in

skall vara både korrekt och fullständig. Det är viktigt att forskaren undviker att vara

subjektiv i sitt val av vad som registreras. Objektiviteten har också betydelse för

validiteten och reliabiliteten av arbetet. Lika viktigt som det är att vara objektiv är det

att från författarnas sida tolka och analysera insamlad information på ett kritiskt sätt och

inte ta något för givet. Utan objektivt insamlad data kommer analysen och arbetet att

försämras (Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., 2000, s. 135 ff.).

För att öka objektiviteten i uppsatsen används åtskilliga litterära källor, både svenska

och utländska, för att bredda och förstärka uppsatsens perspektiv. Förutom detta

sammanställs och tolkas materialet till uppsatsen av två personer, vilket torde göra

studien mer objektiv än om endast en person genomför intervjuer och sammanställer all

data, sekundär såväl som primär.

Författarna inser det faktum att det vid denna typ av studier förekommer viss risk att

resultatet kan komma att präglas av egna värderingar. Värt att poängtera är dock att

bias, så kallad snedstyrningseffekt, kan uppstå när respondentens svar tolkas, samtidigt

som respondenten kan misstolka frågorna. Dessa risker försöker författarna underminera

genom att kontinuerligt genom arbetets gång jämföra och diskutera tolkningar av

undersökningsmaterialet, samt att de intervjuer som utförs i studien sker på ett öppet

sätt där respondenten inte styrs i sitt resonemang.
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5.5.2 Källkritik

Med källkritik menas att relevansen och objektiviteten av valda källor granskas kritiskt.

För att en studie skall anses som trovärdig är det viktigt att beakta tillförlitligheten av de

primära och sekundära källorna. Det är därför viktigt att undersöka om källorna är

relevanta för arbetets syfte. Även jämförelser mellan litteratur görs för att väga olika

alternativ mot varandra. Det är även viktigt att informationen tolkas på ett objektivt sätt

utan inblandning av personliga värderingar. Genom detta håller studien en hög

reliabilitet och validitet (Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., 2000, s. 202).

När man undersöker ett problem skall man alltid vara kritisk till det material som

samlats in. Vidare bör man i så stor utsträckning som möjligt använda sig av

originalkällor, d.v.s. primärdata och inte av sekundärdata. Anledningen till detta är att

författarna till sekundärdata kan ha tolkat originalmaterialet på ett subjektivt sätt, vilket

kan leda till att viktiga idéer och tankar försvinner eller misstolkas (Saunders, M.,

Lewis, P., Thornhill, A., 2000, s. 202).

Den kritik som kan riktas mot litteraturen och dess författare är framförallt att de kan ha

haft ett annat syfte än föreliggande studie och därmed skulle relevansen för studien

minska. I största mån går författarna till föreliggande studie tillbaka till

ursprungskällorna för att undvika feltolkningar. En medvetenhet finns även angående de

tolkningsproblem som förekommer vid översättning av engelsk litteratur. Utgivningsår

är också något som man bör ställa sig kritisk till då teorier ibland ändras över tiden.

Kritik som riktas mot respondenterna i studien är att de genom sin position på SAAB

kan lämna information som anses bäst för respondenten och den situation denne

befinner sig i. Respondenternas synsätt på organisationen kan också vara närsynt, då de

ser på företaget inifrån.

5.5.3 Tillvägagångssätt - Intervju

Tillvägagångssättet kommer att vara i form av djupintervjuer då informationen från

respondenterna utgör kärnan för analys- och resultatavsnitt. Därför kommer vikten i

studien att läggas på djupintervjuerna som presenteras utförligare nedan.



Inköpsmarknader
Artur Bielinski

Mattias Fredriksson

26

En intervju innebär att frågor ställs direkt från en intervjuare till en respondent.

Intervjuer kan genomföras antingen som personlig intervju eller per telefon och det kan

även förekomma intervjuer via Internet. Det finns tre olika struktureringsgrader när man

utför en intervju, strukturerad, semistrukturerad, och ostrukturerad intervju (Saunders,

M., Lewis, P., Thornhill, A., 2000, s. 242).

Vid helt strukturerade frågor anges fasta svarsalternativ i ett frågeformulär, vilket

innebär att svarsutrymmet är slutet. Semistrukturerade intervjuer innebär att inga fasta

svarsalternativ finns, vilket medför att svarsutrymmet är öppet (Saunders, M., Lewis, P.,

Thornhill, A., 2000, s. 243). Den ostrukturerade intervjun ställer höga krav på

intervjuaren eftersom intervjuaren både skall lyssna, tolka svaren och ställa fördjupande

frågor (Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., 2000, s. 244).

Intervjuerna i föreliggande studie kommer att vara av semistrukturerad form, där

frågorna som ställs (se Bilaga 1) saknar givna svarsalternativ. Genom att intervjuerna

utförs på ett liknande sätt med samtliga respondenter kan författarna finna samband,

relevanta för studiens syfte. Under intervjuerna kommer respondenten och de båda

författarna att var närvarande, där dokumentationen sker i form av röstupptagning och

anteckningar. Vidare kommer intervjuerna att gå tillväga på ett sådant sätt att

respondenterna får öppna frågor där de svar som avges blir av berättande karaktär,

lämpade för följdfrågor. Vid eventuella oklarheter från författarnas sida skall det falla

sig naturligt att ställa frågor såsom; ”Vad menar Du med det?” eller ”Skulle Du kunna

utveckla det resonemanget?”.

5.6 Databearbetning och analys
Kvalitativa studier skiljer sig från kvantitativa då det gäller analys och databearbetning.

Där det för de kvantitativa finns klara riktlinjer och strikta ramar, är de kvalitativa fria

och lämnar väldigt mycket i forskarens händer (Trost, J., 1997, s. 112). Analys inom

kvalitativ forskning går mycket ut på att tolka intryck. Tolkningen kan ske under en

intervju eller då den avslutats och forskaren sammanställt materialet (Trost, J., 1997, s.

112 f.).
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I databearbetningen och analysen för föreliggande studie behandlas den insamlade datan

genom att författarna spelar in och för anteckningar under djupintervjuerna för att sedan

kunna utläsa och tolka den information som inhämtats. En sammanställning sker där de

gemensamma nämnarna som framkommit under intervjuerna utvärderas och rangordnas

efter vad som är relevant för studien. Författarna söker likheter i resonemangen, hos de

olika respondenterna, för att kunna urskilja rimligheten i det som sägs. En röd tråd

efterlyses för att kunna bilda en uppfattning om situationen på de olika

inköpsmarknaderna och dess effekter på de undersökta avdelningarna. Det är också

utifrån denna information jämförelser med föreliggande teorier görs.

5.7 Validitet och reliabilitet
Här behandlas studiens giltighets- (validitet) och tillförlitlighetsgrad (reliabilitet). Dessa

kommer var och en att behandlas under respektive rubrik för att påvisa noggrannheter

och eventuella brister i föreliggande studies validitet och reliabilitet. Detta gör

författarna för att läsaren kritiskt skall kunna granska uppsatsen och se författarnas

medvetenhetsgrad.

5.7.1 Validitet

Validitet handlar om att undersöka det vi avser att undersöka (Davidsson, B., Patel, R.,

1994, s. 85), det vill säga resultatens giltighet. Det som mäts måste vara klart definierat

och avgränsat samt att sambandet mellan variablerna i teorin och det som mäts är

klarlagt. Validitetsbegreppet består av två andra begrepp, inre och yttre validitet.

Inre validitet undersöker i vilken grad resultaten stämmer överens med verkligheten

samt att det som mäts är det som avses mätas. Yttre validitet handlar om i vilken mån

resultaten från undersökningen kan appliceras på andra situationer och hur pass

generaliserbara resultaten är från en vetenskaplig undersökning (Holme, I. M., Solvang,

B. K., 1997, s. 167).

Validiteten i studien kan komma att påverkas av att författarna är mer insatta i

problemställningen och att de har jobbat med den i högre grad under längre tid än de

som läser rapporten, utan insyn i det dagliga arbetet på SAAB. Validiteten ökas genom

att intervjua personer som anses vara väl insatta i ämnesvalet, det vill säga har kunskap
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om undersökningsproblemet. Stor vikt har även lagts vid att formulera frågorna så att de

inte skall vara av ledande karaktär. Dessutom har de formulerats så att de skall vara

lättförståeliga och tydliga. I teoriavsnittet har författarna försökt att så noggrant och

tydligt som möjligt redogöra för de teorier och modeller som har valts att representera

teorikapitlet. Genom detta önskar författarna minska risken för missförstånd eller

vantolkningar, vilket kan anses minska validiteten.

5.7.2 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt (Davidsson, B.,

Patel, R., 1994, s. 85). Forskare som vid olika tillfällen utför undersökningen skall

komma fram till samma sak. Detta innebär att det inte får finnas några slumpmässiga

mätfel i undersökningen. Det finns fyra huvudsakliga hot mot reliabiliteten: fel

beroende på undersökningsobjekt, undersökningsobjektsbias, observationsfel och

observationsbias (Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., 2000, s. 100 f.).

Reliabiliteten i denna studie kan komma att påverkas av respondenterna, då de är

avgörande för vilken information som samlas in, från vilken slutsatser sedan dras.

Vidare är de frågeställningar som används viktiga, då de påverkar de svar

respondenterna ger. Informationen respondenterna ger kan också vara vinklad ur

respektive respondents synsätt, baserat på dennes förutfattade mening om författarnas

förståelse för dennes ansvarsområde.

För att höja reliabiliteten kommer bandupptagningar av intervjuerna göras för att

komplettera anteckningarna som förs under intervjuerna. Respondenterna har även före

intervjuerna försetts med relevant information angående uppsatsens syfte och

problemformulering för att de skulle ges möjlighet till att förbereda sig och ge korrekta

och genomtänkta svar. Dessutom kontaktas respondenten i efterhand för att kontrollera

och komplettera den sammanställning som görs av intervjun.
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6.0 Resultat
I föreliggande kapitel redovisas studiens resultat utifrån de djupintervjuer, vilka presenteras i sin helhet i
Bilaga 2, som gjorts med berörda personer inom inköps- och logistikfunktionen.

6.1 Resultatsammanställning av intervjuerna
Genom att kartlägga de faktorer som framkom i intervjuerna (se Bilaga 2) har resultatet

sammanställts i tabellerna nedan, tabell 1 för inköpsfunktionen respektive tabell 2 för

logistikfunktionen. Tabellerna fungerar som en överblick för att läsaren lättare skall

kunna ta till sig resultatet. För en fullständig förståelse för faktorerna och dess

sammanhang, samt att förstå analysen, krävs att läsaren läser intervjuerna i Bilaga 2.

Faktorerna under respektive rubrik är uppräknade utan inbördes ordning eller rang och

finns i sitt rätta sammanhang i intervjuerna.

Tabell 1. Resultatsammanställning av inköpsfunktionens intervjuer.

Respondenter
inom Inköps-

funktionen

De, enligt
respondenten,

viktigaste
faktorerna som

historiskt påverkat
vid val av

inköpsmarknad.

Andra faktorer
som, enligt

respondenten,
påverkat vid val av
inköpsmarknad.

Faktorer som
framkom i

intervjun, vilka
enligt

respondenten,
borde vägts eller

vägas in vid val av
inköpsmarknad.

Förändringar som,
enligt

respondenten, skett
inom

inköpsfunktionen
under studiens

tidsavgränsning.

Faktorer som,
enligt

respondenten,
kommer att

påverka framtida
val av

inköpsmarknad.

Anna-Lena
Björkenstam

� Kvalitet
� GM

� Pris
� Skalfördelar
� Logistik
� Trender inom

bilbranschen

� Gemensamma
detaljer inom GM

� Processer
� Nätverk av

leverantörer
� Mål med

prisförhandlingar
� Kvalitetskrav

� Nätverk av
leverantörer

� Antal leverantörer
� Leverantörernas

storlek
� Handelshinder
� Låglöneländer
� Trender inom GM
� Pris
� Integration med

leverantörer

Thomas
Broborn

� Kvalitet
� Pris

� Logistik
� Samarbets-

förmåga
� Kompetens
� Leverantörernas

storlek
� GM
� Trender inom GM
� Förtroende
� Logistikfunk-

tionens åsikter

� Kultur
� Kommunikation
� Intern

kommunikation

� Relationer
� Processer
� Bedömning av

kostnader
� Skalfördelar

� Låglöneländer
� Integration med

leverantörer
� Trender inom GM
� Leverantörskedja
� Centralisering av

inköpsarbetet

Kari
Kuvaja

� GM
� Pris

� Skalfördelar
� Logistik
� Kvalitet
� Kompetens
� Kommunikation
� Trender inom GM
� Konkurrens

� Gemensamma
detaljer inom GM

� Intern
kommunikation

� Globalisering
� Nätverk av

leverantörer
� Processer
� Förutsägbarhet
� Leverantörernas

storlek
� Antal leverantörer
� Kommunikation

� Låglöneländer
� Lönekostnader
� Centralisering av

inköpsarbetet
� Integration inom

GM
� Kvalitetskrav
� Antal leverantörer
� Leverantörernas

storlek
� Prispress
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Anders
Svensson

� Globalisering
� Inter-

nationalisering

� Kvalitet
� Pris
� Lönekostnad
� Logistik
� Specialisering
� Skalfördelar
� Optimering
� Trender inom

bilbranschen
� Leveransprecision
� GM

� Processer
� Regler
� Flexibilitet

� Antal leverantörer
� Leverantörernas

storlek
� Nischer
� Integration inom

GM
� Intern

kommunikation

Hans-Lennart
Ullström

� Kvalitet
� Pris
� Kompetens

� Leverantörernas
storlek

� Samarbets-
förmåga

� Trender inom
bilbranschen

� Långsiktighet
� Processer

� Leverantörernas
storlek

Lars-Göran
Winther

� Globalisering
� Kvalitet
� Pris

� Kompetens
� GM
� Trender inom

bilbranschen

� Intern
kommunikation

� Processer
� Antal leverantörer

� Antal leverantörer
� Leverantörernas

storlek
� Låglöneländer
� Leverantörskedja

Tabell 2. Resultatsammanställning av logistikfunktionens intervjuer.

Respondenter
inom

Logistik-
funktionen

De faktorer som,
enligt

respondenten,
främst påverkar

logistikfunktionen,
vid exploatering av

nya
inköpsmarknader.

Andra faktorer
som, enligt

respondenten,
också påverkar

logistikfunktionen,
vid exploatering av

nya
inköpsmarknader.

Faktorer som
framkom i

intervjun, vilka
enligt

respondenten,
borde vägts eller

vägas in vid val av
inköpsmarknad.

Förändringar som,
enligt

respondenten, skett
inom

logistikfunktionen
under studiens

tidsavgränsning.

Hur, enligt
respondenten, val

av framtida
inköpsmarknader

kommer att
påverka

logistikfunktionen.

Bengt
Dahlberg

� Transport-
kostnader

� Emballage-
kostnader

� Flexibilitet
� Materialbrist
� Expressfrakter
� Resurser
� Externa lager
� Trender inom GM
� Handelshinder

� Intern
kommunikation

� Logistikkalkyl
� Suboptimering
� Leveransplaner

� Moduler
� Geografiskt

avstånd

� Resurser
� Transport-

kostnader
� Emballage-

kostnader
� Krav

Peter
Framelius

� Transport-
kostnader

� Intern
kommunikation

� Expressfrakter
� Flexibilitet
� Kommunikation
� Handelshinder

� Logistikkalkyl � Flexibilitet
� Kommunikation

� Transport-
kostnader

� Flexibilitet
� Externa lager
� Leverantörernas

storlek
� Internet
� EDI
� Kommunikation

Magnus
Fransson

� Kommunikation
� Logistikkostnader

� Transportkostnad
� Materialbrist
� Handelshinder

� Logistikkalkyl
� Intern

kommunikation
� Resurser
� Suboptimering
� Långsiktighet

� Intern
kommunikation

� Externa lager

� Emballage-
kostnader

� Moduler
� Transport-

kostnader
� Resurser

Stefan
Svensson

� Lagerkostnader
� Transport-

kostnader

� Expressfrakter
� Kommunikation
� Trender inom GM
� Logistik-

förhållanden

� Leveransplaner
� Suboptimering
� Logistikkalkyl
� Intern

kommunikation
� Fokusering

� Kvalitet
� Kommunikation
� Flexibilitet
� System
� Re surser
� Leveransplaner
� Geografiskt

avstånd

� Flexibilitet
� Krav
� Leveransplaner
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7.0 Analys
I föreliggande kapitel kopplas resultatet i kapitel sex samman med de teorier som presenterats i kapitel
fyra, för att se i vilken grad kopplingen teori- resultat uppfylls.

I studien framkom att kvaliteten var den faktor som satt standarden för SAAB:s val av

inköpsmarknad, då leverantörerna måste leva upp till en viss kvalitetsnivå för att

överhuvudtaget bli föremål för handel. Genom att hålla en hög kvalitet på sina

produkter har SAAB försökt skaffa sig konkurrensfördelar på marknaden, genom att

tillgodose kraven från en specifik kundgrupp. Detta kan härledas till Porters teorier, där

företagets höga kvalitet används som konkurrensmedel i en fokuseringsstrategi genom

differentiering. För att bibehålla hög kvalitet och en hög teknologisk nivå på sina

produkter måste ett företag, enligt Lambert, produktutveckla, vilket i många fall

dessvärre leder till ökade kostnader istället för ökade marknadsandelar. I SAAB:s fall

kan man dra paralleller till den ekonomiska utvecklingen under det senaste decenniet

och den kostnadsfokusering som framkom i intervjuerna i studien.

Kostnadsfokuseringen leder i sin tur till en annan faktor som är av nästan lika stor

betydelse som kvaliteten vid val av inköpsmarknad, nämligen pris, som flera

respondenter inom inköpsfunktionen nämnt som den viktigaste faktorn. Porter menar att

risken med kostnadsfokusering är att andra delar som produktutveckling och

marknadsföring blir lidande. I SAAB:s fall skulle detta medföra att

kostnadsfokuseringen talar emot den övriga strategin där produktutveckling och

marknadsföring är viktiga instrument för att tillgodose den specifika kundgruppens

behov och därmed öka försäljningen. Porter menar att detta skulle kunna medföra en

fortsatt negativ ekonomisk utveckling, där kostnadsfokusering hämmar den framtida

tekniska utvecklingen.

Kostnadsfokuseringen kan leda till att konkurrenterna kan vinna marknadsandelar

genom att SAAB inte kan erbjuda lika tekniskt avancerade produkter i samma

utsträckning som de och därmed inte tillgodose marknadens krav lika väl. Skillnaderna

mellan SAAB och dess konkurrenter blir då obetydliga, vilket talar emot Porters

fokuseringsstrategi. Blir kostnadsfokuseringen för stor liknar det mer en

kostnadsöverlägsenhetsstrategi, då måste även försäljningspriset på SAAB:s produkter
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vara lågt, vilket enligt denna strategi skulle påverka kvaliteten. SAAB, som

marknadsför sig och verkar i ”Premium-segmentet”, håller ett högre pris i och med

denna positionering, vilket också talar emot kostnadsöverlägsenhetsstrategin.

Globalisering och internationalisering av företag är två faktorer som, enligt flera

respondenter inom inköpsfunktionen, anses vara avgörande vid val av inköpsmarknad,

då leverantörer som kan erbjuda rätt pris och numera också kan tillverka med rätt

kvalitet i ett låglöneland. I studien framkom dessutom att GM genom sitt breda

kontaktnät med leverantörer och genom sina stora inköpsvolymer är av betydelse vid

val av inköpsmarknad. GM styr också trender som påverkar vilka inköpsmarknader som

SAAB väljer. Lambert tar upp de volymrelaterade kostnaderna som ett sätt att sänka den

totala logistikkostnaden, som är direkt knuten till den inköpta volymen. Det är främst

inom detta område de stora förändringarna har skett i och med GM:s inträde i SAAB:s

organisation, genom att man samtidigt införde processer som styr inköpsförfaranden

och arbetssätt.

De faktorer som främst påverkat logistikfunktionen vid val av nya inköpsmarknader har

varit ökade logistikkostnader, i form av ökade transportkostnader där även

expressfrakter ingår. Enligt Lambert påverkar logistik- och produktkostnader

marknadspriset. I studien råder det delade meningar mellan inköps- och

logistikfunktionen huruvida de höjda logistikkostnaderna kompenserats av de lägre

produktkostnaderna. De flesta respondenter inom både inköps- och logistikfunktionen

anser dock att det mesta tyder på att vinsten av de sänkta produktkostnaderna överstiger

de ökade logistikkostnaderna. Detta kan ses som ytterligare ett led i att

kostnadseffektivisera verksamheten och därmed minska företagets kostnadsmassa.

Ett ytterligare steg för att minska kostnadsmassan har varit att SAAB ”outsourcat” sitt

lager till fristående företag. SAAB kan genom att utnyttja de längre transporterna och

”Just In Time”, reducera sina lagerkostnader, genom att ha mycket av lagret under

transport. Effektivare transporter kompenserar, enligt Lambert, ökade kostnader för

kundservice. I studien framkom att SAAB har kostnadseffektiva transporter. Frågan

som då uppkommer är om företaget har lika mycket fokus på kundservice, vilket
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därmed skulle stärka märkesprofilen och märkeslojaliteten som framhävs i Porters

differentieringsstrategi. Andra förändringar som skett för logistikfunktionens del är att

kommunikationen med leverantörerna försämrats och att flexibiliteten minskat då

avstånden ökat till företagets leverantörer. SAAB:s tillverkningsprognoser har med

tiden blivit kortare för att motsvara marknadens krav, vilket också försvårar

logistikarbetet vid långa avstånd. Fördelen är att kundservicen ökar genom att

transporterna effektiviseras.

Vid val av inköpsmarknad tar man enligt flera respondenter inom både inköps- och

logistikfunktionen hänsyn till företagets logistikkalkyl. Det framkom dock i studien att

denna kalkyl är otillräcklig och ger en orättvis bedömning av de totala

logistikkostnaderna. Kalkylen utgör dessutom i stort sett den enda

kommunikationslänken mellan logistik- och inköpsfunktionen vid val av

inköpsmarknad. Kommunikationen mellan funktionerna borde, enligt vad studien visar,

förbättras och även logistikkalkylen i sig, då den i dagsläget endast tar upp mätbara

kostnader och inte de som kan förutspås. Problemet ansågs vara de interna målen inom

respektive funktion, och det framkom i flera intervjuer att detta ledde till suboptimering

av företaget totalt sett, då respektive funktion såg till sina interna mål och blundade för

företagets totala resultat.

Inför framtiden framkom det i studien att priset kommer vara den faktor som kommer

att styra mest vid val av inköpsmarknad, under förutsättning att den kvalitet som SAAB

kräver av sina leverantörer uppfylls. Detta kommer, enligt respondenterna, i sin tur att

leda till ökad exploatering av låglöneländer, vilken styrs av de trender som GM och

andra stora aktörer på världsmarknaden sätter, genom utforskning av potentiella

inköpsmarknader i dessa länder. Då flera av dessa inköpsmarknader ligger längre ifrån

SAAB, geografiskt sett, kommer transportkostnaderna att öka ytterligare, enligt

respondenterna. Leverantörerna tenderar att bli större, därmed färre och mer integrerade

med biltillverkarna, vilket enligt Porters femkraftsmodell ökar deras påverkan och makt

gentemot biltillverkarna och därmed också SAAB.
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8.0 Slutsatser och rekommendationer
Detta avsnitt behandlar de slutsatser utifrån den analys som framkom i kapitel sju. Författarna
presenterar rekommendationer till SAAB för att påverka företaget i en positiv riktning och ger
rekommendationer till framtida forskning i ämnet.

8.1 Slutsatser
� Anledningen till att SAAB: inköpsmarknader har förändrats, geografiskt sett, är

att företaget sökt sig till de inköpsmarknader som har ett lågt pris, med

bibehållen eller förbättrad kvalitet.

� Globalisering och internationalisering av företag har möjliggjort handel med nya

inköpsmarknader.

� Kvaliteten sätter en lägsta nivå vid val av inköpsmarknad då SAAB ställer vissa

kvalitetskrav. Priset avgör vid uppnådda kvalitetskrav.

� GM har genom sitt inträde i organisationen påverkat inköpsförfarandet och har

genom sitt stora kontaktnät av leverantörer påverkat val av inköpsmarknad.

� SAAB:s utveckling av den geografiska placeringen av inköpsmarknader medför

att transportkostnaderna ökar och därigenom aven de totala logistikkostnaderna.

� SAAB:s utveckling av den geografiska placeringen av inköpsmarknader medför

att den logistiska kommunikationen försämras.

� Företagets logistikkalkyl påverkar val av inköpsmarknad, men fungerar dåligt

vid bedömning av de totala logistikkostnaderna.

� Ökade geografiska avstånd försvårar logistikarbetet då tillverkningsprognoserna

är ostabila.

� Interna mål styr inköps- respektive logistikfunktionen, vilket leder till

suboptimering och försvårad intern kommunikation.

� I framtiden kommer SAAB fortsätta tendensen att exploatera låglöneländer,

vilken i första hand styrs av GM och stora aktörer på världsmarknaden.

� SAAB:s leverantörer kommer i framtiden bli större, färre och mer inflytelserika.

8.2 Rekommendationer
Författarna anser efter genomförd studie att SAAB:s agerande vid val av

inköpsmarknad och dess effekter på logistikfunktionen inte följer någon av Porters
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basstrategier fullt ut. Det är en mix av de tre basstrategier som presenteras i

teorikapitlet. Porter menar att en kombination av dessa är möjlig, men att det är mycket

ovanligt och att stora insatser krävs för att lyckas. Företaget försöker kostnadsminimera

samtidigt som målet är hög kvalitet och en hög teknologisk nivå på produkterna. Enligt

vad som framkommer i analysen och med stöd av teorierna är detta motsägelsefullt och

oerhört svårt att uppnå, då respektive basstrategi tar stora ekonomiska resurser i

anspråk. Då SAAB:s ekonomiska situation inte är den bästa, vore det lämpligare att

fokusera på endast en av de tre basstrategierna.

För att bedömningen vid val av inköpsmarknad skall bli så korrekt som möjligt anser

författarna att logistikkalkylen bör omarbetas på ett sådant sätt att även de ej mätbara

kostnaderna vägs in efter sannolikheten att de inträffar, med tanke på att de borde gå att

prognostisera utifrån historik inom logistikfunktionen. Någon form av efterkalkyl anser

författarna som en lösning för att kartlägga dessa kostnader och avgöra deras betydelse

vid bedömning av en potentiell inköpsmarknad.

Den interna kommunikationen mellan inköps- och logistikfunktionen bör förbättras och

intensifieras för att eliminera suboptimering och därmed höja SAAB:s totala

nettoresultat. En annan viktig del för att förbättra nettoresultatet är att skapa interna mål

inom respektive funktion som motverkar suboptimering. Om detta mål sedan är

gemensamt för de båda funktionerna är av underordnad betydelse, så länge man inte

motarbetar varandra, genom att se till sina respektive mål. En rekommendation är att

utforma mätinstrument som tar att hänsyn till båda funktionernas mål.

8.3 Rekommendationer till framtida forskning
� Analysera och förbättra SAAB:s logistikkalkyl, för att ge ett så bra

beslutsunderlag som möjligt vid bedömning av en potentiell inköpsmarknad.

� Utforma ett mätinstrument som tar hänsyn till de båda undersökta funktionernas

respektive interna mål.

� Studera trender i branschen för att kunna förutspå specifika framtida

inköpsmarknader
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Bilaga 1 - Sammanställning av intervjufrågor
B1.1 Inköpsfunktionen
Vilka faktorer har enligt din mening påverkat och påverkar vid val inköpsmarknad?

Viktigaste faktorer?

Om du jämför dagens sätt att arbeta med hur det såg ut för ca 10 år sen, ser du då några:

Skillnader?

Likheter?

Hur tror du att SAAB:s framtida inköpsmarknader kommer att utvecklas?

Vilka faktorer påverkar utvecklingen?

B1.2Logistikfunktionen
Hur har förändringen av SAAB:s inköpsmarknader, geografiskt sett, påverkat

logistikfunktionen?

Vilka faktorer berörs främst?

Om du jämför dagens sätt att arbeta med hur det såg ut för ca 10 år sen, ser du då några:

Skillnader?

Likheter?

Hur tror du att utvecklingen av SAAB:s framtida inköpsmarknader kommer att påverka

logistikfunktionen?

Vilka faktorer påverkas av utvecklingen?
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Bilaga 2 - Sammanställning av intervjuer
B2.1Inköpsfunktionen
B2.1.1 Intervju med Anna-Lena Björkenstam

Anna-Lena Björkenstam är gruppchef för nyupphandlingar av detaljer för framtida

produkter och anledningen till att hon valts ut som respondent är att det är hennes

avdelning som i första hand väljer leverantörer och därmed inköpsmarknader för

framtiden. Tack vare den kompetens hon besitter som inköpschef och då hon har en

lång historisk bakgrund inom företaget, främst inom inköpsområdet, är hon mycket väl

lämpad som respondent i denna studie.

Enligt Anna-Lena Björkenstam är den främsta orsaken till att inköpsmarknaderna ser ut

som de gör på SAAB idag det faktum att GM gick in som delägare i början på

nittiotalet. Genom integrationen mellan GM och SAAB kom företaget i kontakt med

nya leverantörer genom GM:s globala leverantörsnätverk. I och med detta och ökade

skalfördelar, där SAAB och GM gick ut med offertförfrågningar gemensamt, lyckades

man få ner priserna på de inköpta detaljerna. De nya leverantörerna uppfyllde samtidigt

kvalitetskraven då de var vana att leverera både rätt kvalitet och rätt pris till GM. SAAB

har tack vare GM och dess nätverk i ryggen mycket större uppbackning vid en

upphandling än innan. Anledningen till att SAAB flyttat sina inköpsmarknader från

Sverige är att de svenska leverantörerna inte kunnat konkurrera prismässigt.

För tio år sedan hade SAAB fler svenska leverantörer än idag, men tack vare GM:s

processer har man nu fler med gamla mått ”nya” leverantörer i Europa. Mest köper

SAAB från EU, men Östeuropa ökar stadigt och även Kina börjar komma in i bilden.

Inom SAAB fanns förr en mycket inskränkt syn på leverantörer. Man trodde helt enkelt

inte att de europeiska leverantörerna var lika bra som de svenska. Därför hade man

tidigare en mycket litet leverantörsurval, som nu flerdubblats tack vare GM. Trots denna

ökning av leverantörsurval har inte lojaliteten påverkats men givetvis har man mist

närheten mellan SAAB och leverantörer, då kommunikationen var enklare när både

SAAB och leverantören låg i samma land.
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Den faktor som enligt respondenten i första hand styr vid val av leverantör är i dagsläget

kvalitet och i andra hand pris. Så var dessvärre inte fallet i början av nittiotalet då den

ekonomiska situationen på företaget gjorde att man valde leverantör, och därmed

inköpsmarknad, efter det pris som offererades. En annan skillnad var att man förr

förhandlade om att hålla nere prisökningarna istället för att som idag öka

prissänkningarna. Att pressa priserna i framtiden tror respondenten kan bli mycket svårt

då leverantörerna är stora och man förhandlat ner priset väldigt mycket redan.

Jämfört med tidigare är leverantörerna idag färre till antalet, men å andra sidan mycket

större. Oftast är dessa ”stora drakar” amerikabaserade leverantörer med en, eller ett par

armar in i Europa. Faktum att de växer och blir större försvårar SAAB:s

förhandlingsmöjligheter, men utan GM:s uppbackning hade det varit omöjligt för

SAAB att överhuvudtaget hävda sig. En annan nackdel är att SAAB är små även inom

GM-koncernen och t.ex. Opel som har en volym som är 8-10 gånger större prioriteras

av leverantörerna. Trenden att de stora leverantörerna började köpa upp varandra

började ungefär samtidigt som GM gick in i SAAB. En fördel dessa stora leverantörer

har jämfört med mindre leverantörer är att de oftast kan uppfylla de kvalitetskrav som

ställs från SAAB och GM bättre, då de har mer resurser.

En skillnad, jämfört med tidigare, är att det i dagsläget är lättare att pressa priser då man

har en upphandlingsprocess att stödja sig på. Detta gör i sin tur att man blir något mer

bunden när man skall gå ut med offertförfrågningar. Tidigare fattades lokala beslut på

SAAB, men i och med GM:s inträde finns det även fastlagda processer för

beslutsfattande. Eftersom inköpsavdelningen är strukturerad i inköp för framtida

produkter och inköp för existerande produktion, vilket är annorlunda idag jämfört med

innan GM gick in i SAAB, förlorar man helhetsbilden något vid en nyupphandling. Å

andra sidan kan man numera, tack vare denna uppdelning, koncentrera sig mer på att

pressa priserna vid nyupphandlingar, eftersom det är ett av de viktiga kriterier denna

avdelning behöver fokusera på.

Om man ser till kvaliteten nu och jämför med tidigare finns det enligt Anna-Lena

Björkenstam ingen skillnad, den är snarare bättre nu än innan. I dagsläget ställs högre
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kvalitetskrav än tidigare på leverantörerna då kvaliteten blivit viktigare för SAAB. De

första bilmodellerna ihop med GM blev undermåliga ur kvalitetssynpunkt då

komponenterna från GM, i detta fall Opel, inte höll måttet. Nu är det bättre då SAAB:s

tekniska utveckling får vara med och påverka de komponenter som skall sättas i den

färdiga bilen. Dock är kostnaderna för dessa egna tekniska lösningar alldeles för dyra.

Ändå är SAAB som helhet mindre teknikstyrt nu jämfört med tidigare. Respondenten

ser trender i inköpsmarknaderna. Ett exempel är Korea som var på tapeten för sju – åtta

år sedan och där GM nu börjat undersöka möjligheten at flytta tillverkning på nytt, det

senaste året. Dessa trender kommer även fortsättningsvis följas av SAAB och man kan

säga att GM tillsammans med Ford och Daimler-Chrysler är de som sätter desamma.

Om framtiden tror Anna-Lena Björkenstam att trenden att flytta tillverkningen mot

Östeuropa kommer att ligga fast. Dessutom tror hon att man kommer att se över

möjligheterna att exploatera Kina och övriga Asien. Kompetensen tror hon

fortsättningsvis kommer att ligga i ett högteknologiskt land. Problematiken som uppstår

är att det blir fler och fler handelshinder som måste övervinnas, såsom t.ex. problem

med tull. Leverantörerna i Sverige som överlevt trots GM:s inträde kommer nog inte

påverkas så mycket av detta. Respondenten tror att leverantörerna kommer centraliseras

så att det till slut kommer att finnas fem till sex ”stora drakar” som köper upp alla

mindre leverantörer, så att man kommer att förhandla med små representanter för dessa

stora.

Hittills har kvalitet dominerat val av inköpsmarknad, men för att kunna matcha andra

konkurrenter tror respondenten att priset kan komma få en mer central roll. Kvaliteten

kommer även fortsättningsvis vara SAAB:s ledstjärna och kriterium nr. ett vid val av

leverantör, men med tanke på företagets ekonomiska ställning kan pris återigen komma

bli en oerhört stark faktor. En annan tendens som respondenten ser är att det kommer att

vara större integration mellan SAAB och underleverantörerna. Vidare kommer mer krav

att ställas på leverantörerna, i synnerhet på kvaliteten. För att få ner kostnaderna måste

man på SAAB dessutom ta detaljer från befintliga produkter inom koncernen utan att

själva modifiera dessa.
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I framtiden kommer SAAB köpa större moduler, där leverantörerna utvecklar och

säkerställer kvaliteten. Vidare bör man undersöka hur märket skall profilera sig och hur

företaget kan anpassas efter det. Man kanske skall ha olika kvalitetskrav för olika

marknader och detta har ju i sin tur påverkan på de olika detaljerna man köper in.

Vidare kanske prissättningen skall vara individuell för respektive marknad och på

samma sätt som med kvaliteten, får detta konsekvenser på detaljerna, frågan som ställs

är huruvida SAAB är på väg i den riktningen.

B2.1.2 Intervju med Thomas Broborn

Thomas Broborn har valts som respondent då han är inköpschef för inköpsavdelningen

som ansvarar för de elektroniska komponenterna i dagens produkter. Han representerar

därmed den del av inköpsavdelningen som köper in detaljer till dagens produktion.

Därmed uppfyller han de krav som ställs på respondenter i denna studie.

Utseendet på dagens inköpsmarknader har enligt Thomas Broborn med kostnaderna för

de inköpta detaljerna att göra. Dessutom har de utvecklade möjligheterna att

transportera gods över längre sträckor också spelat en stor roll, genom att man tack vare

utökade transportmöjligheter lättare kan komma åt lågkostnadsländer, som ofta ligger

långt bort, geografiskt sett. Om man ser till kostnaderna för att frakta gods längre

sträckor, anser respondenten att dessa endast utgör en mindre del av totalpriset på

detaljen som köps. Att leverantören kan uppfylla kravspecifikationen, är den tyngsta

faktorn enligt Thomas Broborn. Det är också den faktor som styr valet av leverantör och

därmed inköpsmarknad. Därefter skulle respondenten sätta priset som den mest

avgörande faktorn

Tidigare menar Thomas Broborn att man tog mer hänsyn till långsiktiga relationer när

man valde leverantör och att detta görs i viss mån även idag, men i mycket mindre

utsträckning. Vidare framhäver respondenten SAAB:s teknikers förmåga att samarbeta

med de leverantörer som väljs som en faktor som man tar hänsyn vid val av

inköpsmarknad. Dessutom väger man in kvalitetsmåttet ”Parts Per Million – PPM”,

d.v.s. felfrekvens per miljoner levererade artiklar och leverantörernas förmåga att

utveckla detaljer. GM:s roll är också en faktor som påverkar enligt Thomas Broborn. De
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styr mycket av de trender som förkommer i företaget och styr i viss mån val av

inköpsmarknad.

Idag använder man sig s.k. ”Quality Bid-list” vid val av leverantör. Denna lista talar om

ifall en leverantör är godkänd för affärer ur kvalitetssynpunkt, och denna kvalitet mäts

på de affärer leverantören har i dagsläget och sex månader bakåt. Denna lista tycker

Thomas Broborn fyller sin funktion och jämfört med tidigare får inköparna vid

leverantörsval en mer korrekt bild av verkligheten, eftersom listan är mer avancerad än

vad som användes på SAAB innan GM:s inträde. Problemet respondenten framhäver

med listan är att den inte tar upp arbetsbelastningen som en viss leverantör kan orsaka

för företaget, måttet är just kvalitet som mäts via PPM. Listan kan också skapa

skevheter, eftersom en leverantör som aldrig har problem med kvalitet kan misslyckas

med en enda sändning och då denna lista mäter historik, bli tvungen att leva med det

misstaget i flera månader.

Anledningen till att SAAB hade fler svenska leverantörer innan GM kom in i bilden, är

enligt Thomas Broborn, att logistikkostnaderna vägde tyngre vid val av leverantör,

jämfört med idag, eftersom leverantörerna låg i SAAB:s närområde och transporterna

tidigare var dyrare än idag. Vidare framhäver respondenten att GM driver ner

kostnaderna genom skalfördelar så att de små leverantörerna inte klarar av att matcha

priserna. Därav orsaken till att SAAB i stort sett har samma leverantörsbas som GM,

enligt respondenten.

Genom GM:s inträde anser Thomas Broborn att beslutsprocessen på SAAB blivit

trögare. SAAB har svårare att själva styra besluten vid val av leverantör och det är

omöjligt att sikta in sig på en specifik leverantör, eftersom man måste följa GM:s

beslutsprocess. Tidigare kunde man på SAAB ta snabbare beslut.

Enligt respondenten är det viktigt att påpeka att låglöneländer inte har sämre kvalitet än

andra inköpsmarknader, men kommunikationen i dessa länder är sämre och det blir

därför mer missförstånd. Dessa två faktorer vägs inte in vid val av leverantör i den

utsträckning som de borde enligt Thomas Broborn. Logistikhanteringen externt ser
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överlag ut som den alltid gjort på SAAB. Lojaliteten och samarbetsviljan är oförändrad

jämfört med tidigare, däremot anser respondenten att det kan vara svårt för leverantörer

att förstå SAAB:s arbetssätt innan de kommer in i det. De leverantörer man känner till

på SAAB har man en tendens att lita mer på, än ny okända. En faktor som respondenten

tar upp är den inneboende ”rädslan” hos logistikavdelningen vid kontakt med nya

inköpsmarknader.

Storleken på leverantören har enligt Thomas Broborn givetvis betydelse. Leverantörer

som blir för stora kan skapa svårigheter för SAAB genom sin storlek och styrka och

små leverantörer är mycket ekonomiskt sårbara vid t.ex. produktionsförändringar på

SAAB. Vidare kan kvaliteten på en inköpsmarknad få som konsekvens att man väljer

ett högre pris med bättre kvalitet, på en annan inköpsmarknad än den man initialt valt.

Trender kommer och går enligt Thomas Broborn och dessa styrs i allmänhet av GM och

de han ser just idag är exploateringen av Östeuropa och Asien.

Thomas Broborn tror att exploateringen av låglöneländer kommer att fortsätta och att

leverantörerna hela tiden kommer att flytta sin tillverkning dit det är billigast.

Utvecklingen kommer att ligga i högteknologiska länder, eller i ett land som ligger

mellan ett högteknologiskt land och ett som påbörjat utvecklingen mot att bli

högteknologiskt, medan tillverkningen koncentreras till låglöneländer. Han ser också en

tendens till att de stora leverantörerna blir större och mäktigare. Leverantörerna kommer

att sköta en stor del av den tekniska utvecklingen och det kommer att bli svårare att

pressa priserna. Det kan istället bli så att man kommer överens om ett maxpris och

sedan utvecklar tillsammans efter givna förutsättningar. Ett tätare samarbete ser

respondenten som en möjlig utveckling. För att pressa priserna måste man se bakåt i

leverantörskedjan och på så sätt analysera de bakomliggande kostnaderna för att kunna

förhandla om pris.

Respondenten tror att GM kommer att fortsätta att styra de trender som förekommer

inom organisationen. Han tror att integreringen med koncernen för SAAB:s del kommer

att fortsätta och det skulle inte förvåna honom om SAAB om några år tillverkas någon

annanstans än i Sverige. Vidare tror respondenten att inköpsarbetet kommer att



Inköpsmarknader
Artur Bielinski

Mattias Fredriksson

7

centraliseras inom GM, där en inköpare köper in samma material till hela

regionen/koncernen istället för som det är idag där varje bolag har sina inköpare för

respektive detalj. Thomas Broborn tror att det skulle innebära högre spetskompetens

och lägre priser i och med större inköpsvolymer. Han tycker också att kommunikationen

mellan inköp och logistik måste förbättras. Problem skulle kunna lösas på ett tidigare

plan och Thomas Broborn anser att om man kan sälja bilar på nästan alla marknader

över hela världen borde man kunna köpa material från desamma.

B2.1.3 Intervju med Kari Kuvaja

Kari Kuvaja är ansvarig inköpschef för maskiner och inventarier. Anledningen till att

han valts ut som respondent, trots att det tidigare i studien framkommit att denna

avdelning skall utelämnas, är att han motsvarar de krav som ställs på respondenter i

studien. Genom sin kompetens som inköpschef och då han tidigare arbetat mycket inom

kvalitetsområdet besitter stora kunskaper i ämnet. Vidare har Kari Kuvaja en historisk

bakgrund inom företaget som sträcker sig långt bakåt i tiden och mer än väl täcker upp

de femton år som studien begränsas till.

Den största orsaken till att SAAB:s inköpsmarknader ser ut som de gör idag är enligt

Kari Kuvaja, GM:s påverkan på företaget. GM har ett stort kontaktnät med leverantörer

och kan genom sin storlek köpa in stora volymer och på så sätt pressa inköpspriset

genom skalfördelar. De förhandlar med många parter och köpslår mer eller mindre för

att få ner priserna. Det är GM som sätter trenderna för vilka marknader som skall

exploateras, enligt respondenten. Storleken underlättar också SAAB:s förhandlingar

med leverantörer då de har GM:s stöd i ryggen.

En faktor som spelar oerhört stor roll vid val av leverantör är priset. Kan leverantörer

bara leva upp till de minimikrav som SAAB har på kvalitet, är priset den mest

avgörande variabeln. För att kunna konkurrera på världsmarknaden är företaget enligt

respondenten, tvingat till att handla med den leverantör som kan erbjuda lägsta pris.

Detta har medfört att SAAB nu handlar mindre med företag i Norden då dessa inte kan

matcha marknadens priser. Faktorer som leverantörens storlek, relationer över lång tid

eller extremt hög kvalitet får ge vika för pris. Det finns andra faktorer som vägs in i
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bedömningen av en affär. Saker som logistikkostnad, utvecklingsmöjligheter,

kommunikation och avstånd beaktas, men priset väger tyngst.

Den största skillnaden nu jämfört med innan GM:s inträde i organisationen är enligt

Kari Kuvaja att globala upphandlingar görs där fler leverantörer än tidigare kontaktas

vid en offertförfrågan. Upphandlingsförfarandet är mer processtyrt och sker enligt ett

visst mönster. En fördel med processer är att man många gånger lyckats pressa

inköpspriset och att man följer ett mer strukturerat sätt att arbeta med färre

felmarginaler i bedömningen. En nackdel är att kommunikationen går långsammare i en

stor beslutsprocess och att man i förhandlingar med invanda leverantörer kan bli allt för

förutsägbar i tillvägagångssättet. Tidigare förhandlade man med färre leverantörer och

kunde på så sätt ha en öppnare kontakt och ett tätare samarbete. Detta ställde dock högre

krav på inköparen som var tvungen att ha större teknisk kompetens och dessutom vara

mer insatt i detalj i de bakomliggande kalkylerna som låg till grund för en offert.

Den stora skillnaden på världsmarknaden nu och då är att leverantörerna blivit större

och får mer kontroll över marknaden. Globala leverantörer med stor teknisk kompetens

styr vissa marknader genom att de kan välja vilka de förhandlar med istället för tvärtom,

som det varit tidigare. Tendensen går också mot att de stora leverantörerna köper upp de

små och kan på så sätt även styra vilka geografiska marknader som skall exploateras.

Kari Kuvaja upplever ingen skillnad i kvalitet eller lojalitet när inköpsmarknaderna

flyttas från Sverige till låglöneländer. Den tekniska kompetensen finns ofta i dessa

länder och de krav som SAAB ställer är samma även för företagen placerade där. Det är

inte så att Nordiska leverantörer håller högre kvalitet än några andra enligt

respondenten, snarare tvärt om. De har också svårt att hänga med i utvecklingen av nya

teknologier. Den fördel respondenten ser med att ha leverantörerna i Norden är närhet

och bra kommunikation.

Det Kari Kuvaja tror om framtiden är att exploateringen av låglöneländer kommer att

fortsätta och att utvecklingen så småningom kommer att vara placerad i desamma.

Troligen flyttas inköpsmarknaderna alltefter att länderna utvecklas. Tillverkningen sker
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där lönekostnaderna är lägst. Han tror vidare att SAAB integrering med GM kommer att

öka ytterligare och att inköpsförfarande kommer att ligga på central nivå där en

inköpare köper en viss detalj för samtliga produkter inom hela koncernen. Det kommer

också att ställas högre krav på leverantörer gällande kvalitetskontroll, d.v.s.

minimikraven kommer att höjas.

Kari Kuvaja tror också att SAAB kommer att använda sig av mer gemensamma

komponenter från övriga koncernen i sina bilar. Detta är nödvändigt för att pressa

kostnaderna och utnyttja GM:s stora inköpsvolymer. Han säger vidare att det är troligt

att även teknisk utveckling kommer att centraliseras. Detta kommer att medföra att

SAAB själva har mindre att säga till om vilket i sin tur leder till att inköpsförfarandet

påverkas ytterligare så att GM styr ännu mer än vad man gör idag.

Respondenten tror att det i framtiden, med tanke på att leverantörerna tenderar att bli

större, kan bli svårare att pressa priserna ytterligare, då de känner till SAAB:s rutiner

och kan lägga priserna högt från början och sedan sänka för att få affärer. Det är svårt

att få rätt pris från början då de bakomliggande kostnaderna är svåra att bedöma. Det

kan vara lättare att förhandla med små hungrigare leverantörer på nya marknader.

Risken är dock att de stora leverantörerna, precis som tendensen visar, handlar upp

dessa.

Kari Kuvaja anser att kontakten mellan inköps- och logistikfunktionen kunde vara bättre

för att på ett tidigt stadium lösa problem som kan blossa upp senare. Ett tätare

samarbete efterlyses. Detta har blivit bättre, men inte tillräckligt bra.

B2.1.4 Intervju med Anders Svensson

Anders Svensson är ansvarig inköpsdirektör, med andra ord chef för samtliga inköps-

och inköpsrelaterade kvalitetsavdelningar. Anledningen till att han valts ut som

respondent är just att han är ansvarig för inköpsfrågor och inköpskvalitet i

företagsledningen Dessutom har Anders Svensson en lång historisk bakgrund, då han

jobbat inom företaget sedan 1988 och därmed täcker upp de femton år som studien

begränsas till.
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Anders Svensson framhäver den ökade internationaliseringen och framförallt

globaliseringen av leverantörer som den främsta orsaken till att dagens

inköpsmarknader ser ut som de gör. Tack vare denna internationalisering och

globalisering har det tillkommit nya, för SAAB, tidigare okända leverantörer på olika

inköpsmarknader. Han menar att GM:s inträde givetvis har en viss betydelse, men är

underordnad internationaliseringen och globaliseringen, vilket också lett till att

inköpsmarknaderna Sverige och Norden minskat. Vidare tror respondenten att SAAB

även utan GM:s inträde skulle ha en liknande struktur på dagens inköpsmarknader.

Tidigare var de lokala leverantörerna mer knutna till de lokala biltillverkarna, enligt

Anders Svensson. I Sverige fanns leverantörer som levererade till den svenska

bilindustrin och likadant såg det ut i t.ex. Tyskland. Enda kravet man hade var att

leverantörerna kunde leva upp till de kvalitetskrav som ställdes, därutöver var det priset

som styrde vid val av inköpsmarknad. Då priset reflekterade arbetskostnaden var det

indirekt denna kostnad som var avgörande, enligt respondenten, och det är just

kostnaderna för arbetskraft som gör att inköpsmarknaderna hela tiden drivs mot de

billigaste länderna. Detta leder i sin tur till att stora leverantörer från högteknologiska

länder etablerar sig på dessa låglönemarknader och då man behöver viss kompetens,

som är svår eller omöjlig att hitta just där, importeras denna istället. Samtidigt blir det

dessa leverantörer som styr den geografiska placeringen av tillverkningen och därmed

priset.

Anders Svensson menar att kostnadsutvecklingen hos biltillverkarna med tiden gjort att

fler och fler detaljer börjat tillverkas av leverantörer som specialiserat sig på tillverkning

av en viss detalj. Anledningen är, enligt respondenten, att det blev billigare för

biltillverkarna att lägga ut tillverkningen hos leverantörer istället för att göra det själva

Leverantörerna kunde tack vare sin specialisering tillverka samma detalj för olika

bilfabrikanter och på så sätt höja sina produktionsvolymer. Detta ledde i sin tur till att

de kunde optimera sina processer och därmed minimera kostnaderna per producerad

enhet genom att minimera behovet av arbetskraft. Ett minskat behov av arbetskraft

ledde i sin tur till att priset ut till biltillverkarna kunde sänkas. Högre volymer leder
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också till mindre avskrivning av utvecklingskostnad och investeringar per producerad

enhet.

I och med GM:s inträde i SAAB har man fått fler regler och processer, vilket enligt

Anders Svensson är bra, eftersom man styrt upp det dagliga arbetet på ett bättre sätt än

tidigare. Samtidigt påpekar respondenten att processer som alltid slaviskt skall följas,

kan göra organisationen stelbent och oflexibel. Tidigare märkte man av en större

flexibilitet i sitt dagliga arbete, men eftersom man inte hade några processer som talade

om hur arbetet skulle utföras, utan ofta använde sig av fingertoppskänsla istället, var det

ur företagets syn inte optimalt i alla lägen. Därför är det en fördel med GM:s processer,

då man, enligt respondenten gör bättre bedömningar, av såväl affärer som leverantörer,

tack vare desamma.

Man kan se klara trender i hur inköpsmarknader förändrats, menar Anders Svensson.

Först kom en trend att man skulle försöka förlägga affärer hos leverantörer i södra

Europa. Nu menar respondenten att man ser en trend att man söker sig österut, till

länder som t.ex. Kina och Ukraina. Så länge leverantörerna lever upp till de krav som

ställs på kvalitet och leveransprecision kommer det att vara priset som avgör vilken

inköpsmarkand man kommer att gå till. Respondentens erfarenhet från nordiska

leverantörer är att de inte utmärker sig gentemot andra med avseende på kvalitet,

snarare tvärtom, då de har svårt att matcha konkurrensen på högteknologiska produkter.

Då avstånden mellan leverantörer och SAAB med tiden har ökat har även kraven på

logistiken ökat. Lojalitet och samarbetsvilja på de olika inköpsmarknaderna, ser

respondenten ingen skillnad på nu jämfört med hur det har sett ut historiskt. Eftersom

bilbranschen är en oerhört konkurrensutsatt bransch är det i slutändan alltid priset som

styr, enligt respondenten. Visst kan det ur logistisk synvinkel vara billigt och praktiskt

att ha leverantörerna nära tillverkningen, men i slutändan är det alltid priset för

produkten, när den är levererad, som styr val av inköpsmarknad, då man enligt Anders

Svensson gör affärer av en enda anledning, oavsett geografisk placering, nämligen att

företaget skall göra vinst.



Inköpsmarknader
Artur Bielinski

Mattias Fredriksson

12

Om man ser framåt och hur inköpsmarknaderna kommer att se ut och påverkas, tror

Anders Svensson att logistiken som enskilt område kan effektiviseras en hel del. Den

logistikkalkyl som idag används på företaget fungerar men framöver kan den förbättras

markant. När man tittar på nya inköpsmarknader, menar respondenten att det alltid blir

problem, just vid inkörningsfasen, den första perioden. Vidare ser respondenten

emballage som ett område som kan förbättras överlag och specialemballage i synnerhet,

eftersom sådant tar tid att utveckla. Anders Svensson anser att specialemballage borde

vara med mycket tidigare i ett upphandlingsskede, än det är idag. Man skall få

leverantörerna att uppfylla kraven på emballage och i synnerhet specialemballage

genom att ställa bättre krav genom specifikationer såsom förpackningsinstruktioner,

vilket leder till att man slipper transportera luft vid frakt.

Tillverkningen hos leverantörerna tror Anders Svensson kommer att förläggas mer och

mer österut. Däremot kommer utvecklingen av dessa produkter även fortsättningsvis

ligga kvar i högteknologiska länder. Vidare tror respondenten att fler detaljer till SAAB

kommer att vara tillverkade ”Overseas” d.v.s. i Nordamerika och Asien. Dessutom

kommer ”Supplier Integration”, som innebär att leverantören integreras mer i ett

tidigare skede vid utvecklingen av nya produkter, att gå tillbaka på vissa specifika

områden, enligt respondenten, till skillnad mot hur det ser ut idag där ”Supplier

Integration” är på stark frammarsch överlag.

De leverantörer som enligt Anders Svensson kommer att köpa upp varandra i framtiden

är de som redan är stora i dagsläget och de kommer att köpa upp konkurrenter i samma

storleksklass och inte de små. Respondenten tror vidare att det kommer ”dyka upp” nya

små leverantörer som är specialiserade inom en nisch, men bara inom de områden där

deras spetskunskap inte kan matchas av redan befintliga leverantörer. Slutligen tror

respondenten att SAAB och GM kommer att integreras mer än man redan gjort i

dagsläget. Enligt Anders Svensson är inköpsavdelningen redan integrerad fullt ut med

GM, men att övriga avdelningar inom SAAB kommer integreras ytterligare och detta

kan komma att påverka kommunikationen mellan inköps- och logistikavdelningen i

framtiden. Men hur det ser ut är enligt respondenten upp till GM att avgöra.



Inköpsmarknader
Artur Bielinski

Mattias Fredriksson

13

B2.1.5 Intervju med Hans-Lennart Ullström

Hans-Lennart Ullström är pensionerad inköpare och anledningen till att han valts ut som

respondent är att han under större delen av sitt yrkesverksamma liv, som mer än väl

täcker upp de femton år som studien begränsas till, jobbade inom SAAB:s

inköpsavdelning. Genom sin historiska bakgrund inom företaget besitter han stora

kunskaper i ämnet.

Enligt Hans-Lennart Ullström är de faktorer som påverkat vid val av inköpsmarknad

och gjort att dagens inköpsmarknader ser ut som de gör; kvalitet, pris, teknisk

kompetens hos leverantörerna, deras storlek och att de övergripande motsvarar de krav

som SAAB ställer på dem. Vidare framhäver han att ett bra samarbete mellan leverantör

och SAAB som en viktig faktor.

Innan GM:s inträde i SAAB hade man mer invanda rutiner när man gick ut med

offertförfrågningar och man hade ofta bara en handfull leverantörer man valde att gå till.

I. o. m. GM:s inträde fick SAAB fler leverantörer på olika inköpsmarknader att välja

mellan, många av dessa redan kända av SAAB, fast man medvetet valt att inte gå till

dessa och fråga om offerter, då de inte ansågs uppfylla kravspecifikationer.

Innan GM:s inträde var det långsiktiga förhållandet till leverantörerna en mycket viktig

faktor. När GM gick in i SAAB började man gå till många fler leverantörer vid en

offertförfrågan. När GM gick in i början på nittiotalet, var det ofta centrala beslut som

togs på Opel i Tyskland för SAAB:s räkning och Opel började styra väldigt mycket

genom förändringar inom organisation och processer. Senare bildade man inom GM s.k.

”Creativity Teams” d.v.s. team där inköpare inom GM:s olika delar som köper samma

detalj, inte alltför sällan, från samma leverantör, nu kunde samarbeta vid förhandlingar

och utnyttja skalfördelar för att sänka kostnader. Denna utveckling ansåg Hans-Lennart

Ullström som något väldigt positivt eftersom samarbetet efter detta blev mycket bättre.

I början när GM gick in fokuserade man oerhört mycket på priset som avgörande faktor

vid affärer. Vad man glömde var att ställa krav på kvaliteten på detaljerna som köptes

in. Detta blev dock bättre med åren och anledningen till att SAAB kunnat fokusera mer

på kvalitet, än just när GM kom in i bilden, är att man fått mer att säga till om själva
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jämfört med innan. Respondenten menar att ju längre tiden gått, desto mer individuellt

arbetar man på SAAB, samtidigt som man anpassat sina arbetsrutiner till GM:s

processer.

Enligt Hans-Lennart Ullström går det mode i saker inom inköpsområdet. Ett talande

exempel tyckte han att ”Outsourcing” var. Först producerade man en del detaljer i

SAAB:s egna fabrik, sedan valde man att leja ut det, för att i ett tredje skede lägga in det

i fabriken igen. Samtidigt påvisade man kostnadsbesparingar vid alla tre tillfällen, vilket

respondenten fann märkligt.

Om framtiden tror Hans-Lennart Ullström att utvecklingen går mot att man kommer att

handla med ett fåtal stora leverantörer. Problemet som han dock ser är att dessa stora

leverantörer kommer att fortsätta växa så att de slutligen kommer att vara större än GM.

I slutändan kommer det vara så att det blir de som sätter priserna på detaljerna och

förhandlingar kommer att bli näst intill omöjliga, p.g.a. leverantörernas storlek.

Samtidigt måste man från SAAB:s sida bli bättre på att ställa krav på dessa leverantörer,

så att man verkligen får med allt och så att säga. inte behöver förhandla i efterhand. Det

svåra kommer att bli att få igenom kraven då det genuina tänkandet försvinner i. o. m.

större leverantörer.

B2.1.6 Intervju med Lars-Göran Winther

Lars-Göran Winther valdes ut som respondent p.g.a. sin kompetens som chef för

kostnadsreduktion och tidigare kvalitetsavdelningen inom inköpsfunktionen. Han har

många års erfarenhet inom området och uppfyller mer än väl de krav som ställs på

respondenter i studien.

Enligt Lars-Göran Winther beror utseendet på dagens inköpsmarknader för SAAB:s

räkning på den globala konkurrensen och marknadens hårda krav. Det är priset som styr

och det är allt viktigare att pressa kostnaderna för att matcha den hårda konkurrensen

och orsaken till att SAAB likt många andra söker sig till låglöneländer beror mycket på

detta. Företaget har i och med GM:s inträde i organisationen, fått bättre förutsättningar
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för att kunna följa denna utveckling. Det är GM som styr mycket av inköpsförfarandet

och genom sin storlek kan de pressa priserna och köpa in stora volymer.

SAAB ställer krav på att en leverantör skall leva upp till kvalitetskrav och teknisk

kompetens, sedan är priset den avgörande faktorn. Det hårda marknadsklimatet har

medfört högre krav på kvalitet, leveransprecision och pris. Lars-Göran Winther anser att

kvalitet kan vara många saker och att det är viktigt att få ”rätt kvalitet”. Vid

förhandlingar finns dessa aspekter med tillsammans med logistikkostnader, vilka

respondenten anser att SAAB är bra på att väga in i beräkningarna när man väljer

leverantör. Det finns fall där företaget retirerat från vissa marknader p.g.a.

kvalitetsproblem.

Den största skillnaden vad gäller inköpsförfaranden innan och efter GM:s inträde är

enligt respondenten att SAAB nu gör mer processtyrda upphandlingar där fler

leverantörer tillfrågas. Tidigare upphandlingar gjordes mer styrt mot vissa, färre

leverantörer, där man hade en mer personlig relation än idag. En nackdel kan vara att

det är en trögare beslutsprocess i en större organisation som ibland försvårar arbetet. Det

fungerar bra när SAAB byter leverantörer, men mindre bra när leverantören utför någon

förändring, som t.ex. byte av tillverkningsort.

Den geografiska placeringen av inköpsmarknader har förändrats under tiden GM varit

verksamma i organisationen enligt Lars-Göran Winther. SAAB anlitar färre leverantörer

i Sverige och fler som är placerade långt bort från landet. En utveckling har gått åt att

länder österut har exploaterats. Mycket av detta beror på GM, som har ett stort

kontaktnät och som styr mycket av de trender som förekommer inom val av

inköpsmarknader. Någon kvalitetsskillnad upplever dock inte respondenten. De

Svenska leverantörerna håller inte någon högre kvalitetsnivå än andra, anser Lars-Göran

Winther.

Inför framtiden tror respondenten att utforskandet av inköpsmarknader i låglöneländer

kommer att fortsätta. Tillverkningen kommer att ske där det är mest lönsamt, utveckling

och kompetens tas utifrån. Mycket pekar på att det blir färre och större aktörer på
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marknaden som på så sätt kommer att få mer makt, där de kan diktera villkoren i större

utsträckning. Teknisk utveckling kommer att ligga till stor del hos leverantören, vilka i

sin tur presenterar detta för kunden. Det kommer enligt Lars-Göran Winther att handla

mer om att få mycket värde för pengarna istället för att som nu försöka pressa priserna

mer och mer. Detta kan man bara göra till en viss gräns.

En möjlighet att försöka hålla inköpspriserna nere, är enligt respondenten, att studera

leverantörskedjan bakåt och titta på underleverantörer och deras leverantörer för att på

så sätt få en ökad förståelse för kostnaderna. Genom detta kan man diskutera enskilda

ingående kostnader med sin leverantör för att på så sätt pressa inköpspriset. Med GM i

ryggen är detta enklare, då mer resurser finns att tillgå.

Lars-Göran Winther anser att kommunikationen mellan inköps- och logistikfunktionen

kan förbättras för att inte suboptimera målen, så att man ser mer på helheten istället för

de interna målen, och på så sätt effektiviserar verksamheten för företaget i stort. Genom

detta kan problem lösas på ett tidigare stadium som resulterar i kostnadsbesparingar.
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B2.2Logistikfunktionen
B2.2.1 Intervju med Bengt Dahlberg

Bengt Dahlberg valdes som respondent p.g.a. sin kompetens som chef för

transport/tull/emballage på SAAB och då han uppfyller de krav som ställs på

respondenter i studien. Genom sin position och sin erfarenhet besitter han kunskaper

som är relevanta för studien.

De faktorer som främst påverkas vid exploatering av nya inköpsmarknader är enligt

respondenten transport och emballage. Transportkostnaderna ökar när leverantörerna

hamnar längre bort, geografiskt sett, och de längre ledtiderna innebär att

emballagekostnaderna stiger i och med att det behövs mer emballage i ett längre flöde.

Det är också så att det krävs mer emballage för vissa marknader som t.ex. Turkiet, där

tullarna ställer till med problem i form av förseningar och administrativt merarbete.

Detta är faktorer som vägs in i företagets logistikkalkyl, men respondenten anser att det

inte fungerat till hundra procent och att kalkylen skulle behöva förbättringar.

Omarbetning av kapacitet på transportslingor och bristande kvalitet hos transportörer i

andra länder är något som belastar företaget, men inget som tas upp i logistikkalkylen.

Bengt Dahlberg anser att SAAB har kostnadseffektiva transporter. Logistikkostnaden

per bil är ungefär 5 % av den totala materialkostnaden, men respondenten anser att de

har ökat och kommer att öka då företaget anlitar leverantörer i allt mer avlägsna delar av

världen. Där kan GM ha en viss påverkan vid val av leverantör, anser Bengt Dahlberg.

Själva sättet att arbeta har dock inte förändrats nämnvärt i och med GM:s inträde i

organisationen, även om vissa samordningar med t.ex. Opel förekommer och kommer

att öka.

De leverantörer som befinner sig utanför Europa måste ha utleverans i något europeiskt

land. Detta beror främst på att det skulle vara en omöjlighet att förse dessa leverantörer

med emballage. De använder istället engångsemballage, vilket är dyrt i längden och kan

medföra kvalitetsproblem. En fördel med att ha leverantören långt borta är att mycket

material är i rörelse, vilket minskar lagerhållningskostnaden. Nackdelen är att det

innebär mindre flexibilitet, vilket medför att expressfrakterna ökar p.g.a. att SAAB har
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ostabila leveransplaner. Det tar också längre tid att få materialet till Trollhättan, vilket

gör att risken för produktionsstopp ökar. Detta tas inte heller med i logistikkalkylen,

eftersom det är oförutsedda kostnader som inte går att mäta och därför är svåra att väga

in i kalkylen.

Enligt Bengt Dahlberg har SAAB färre Svenska leverantörer idag jämfört med tidigare.

Kvaliteten på produkterna var inte bättre då jämfört med nu och inte heller lojaliteten,

men kommunikationen och närheten till leverantören förenklade logistikarbetet. Det var

enklare att göra ändringar och variationer i leveransplanerna påverkade inte lika mycket

i och med att transportsträckorna var kortare. Nu köps mer material från låglöneländer.

Respondenten tror att leverantörerna styr vart tillverkningen sker och att orsaken till att

även SAAB exploaterar dessa marknader är pris. Konkurrensen på världsmarknaden är

hård och leverantörerna tillverkar där det är som billigast.

Dagens produktion fokuserar mycket på att pressa tillverkningstiden på bilarna.

Material köps därför in mer och mer i moduler, där komponenter monteras hos en

leverantör och sedan transporteras till SAAB. Detta har medfört att det behövs mer

specialemballage och att otympligheten i många fall försvårar transporterna, d.v.s.

mycket ”luft” fraktas och logistikkostnaden per bil ökar. Logistikkalkylen täcker inte

heller här exakt upp vilka kostnader som skulle kunna uppstå.

Respondenten märker att trenden inom företaget under de senaste åren fokuserat mycket

på ”Outsourcing”, d.v.s. när man lägger ut ansvaret för vissa funktioner till leverantörer

och hyr in desamma istället, bl.a. inom lagerhållning, där SAAB numera anlitar en

extern firma som sköter detta. Detta skall egentligen underlätta för

transport/tull/emballage, men så är inte fallet. Bengt Dahlberg anser att det fungerar

bristfälligt och att förbättringar bör ske inom den externa aktörens materialplanering

t.ex. Det är också tveksamt enligt respondenten om denna utveckling är lönsam i

längden, då de externa aktörerna också skall göra vinst. Han tror också att GM styr

mycket av de trender som förkommer inom företaget.
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Bengt Dahlberg tror att exploateringen av låglöneländer kommer att öka i framtiden.

Detta kommer att medföra större krav på logistiken, vilket i sin tur kräver mer resurser.

Respondenten ser dock inte inom närmaste åren att mer resurser kommer att tillsättas.

Det kommer att innebära att problem som uppstår i ett tidigt skede kommer att få ge

vika för akuta och kortsiktiga problem. Ett samarbete mellan inköps- och

logistikfunktionen efterlyses. Problemet är att även detta skulle innebära att ett

resursbehov uppstår. Bengt Dahlberg tror dock att kostnaderna totalt sett skulle minska

för SAAB. Interna mål och suboptimering ser respondenten som hinder för att en sådan

utveckling skall ske.

Respondenten anser att logistikkalkylen måste omarbetas för att på ett bättre sätt väga in

de logistikkostnader som uppstår vid ett leverantörsbyte. Det finns vissa svårigheter, då

många kostnader är svåra att förutsäga och på så sätt svåra att väga in i kalkylen. Bengt

Dahlberg anser dock att stora förbättringar kan ske, vilket också görs inom

logistikfunktionen. Han tror också att ett tätare samarbete mellan inköps- och

logistikavdelningarna skulle medföra en bättre förståelse för varandra och en högre

kunskap som skulle resultera i att bättre bedömningar av helheten, vid val av

inköpsmarknad, görs vid upphandlingar.

Stabilare leveransplaner är något som Bengt Dahlberg ser som ett måste för att kunna

minska expressfrakter. Att de utomeuropeiska leverantörerna som har utleverans i

Europa skulle kompensera avståndet med att ha ett större lager i Europa är också en

lösning, men inget som respondenten ser som troligt. Användningen av

engångsemballage är också något som han ser som negativt då kvaliteten äventyras och

det är dyrt. Problemet är att förse långväga leverantörer med emballage, då flödet är för

långt. En förändring är dock inget som Bengt Dahlberg ser inom den närmaste

framtiden.

B2.2.2 Intervju med Peter Framelius

Anledningen till att Peter Framelius valts ut som respondent är att han är chef för hela

logistikavdelningen, med dess underavdelningar på SAAB och genom sin position

besitter stora kunskaper i ämnet. Samtidigt har han jobbat på SAAB längre än de femton
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år som studien omfattar, varför han mer än väl uppfyller de krav som ställs på

respondenter i studien.

Det som enligt Peter Framelius styr val av inköpsmarknad är pris och logistiken

påverkas genom att transportsträckorna blir längre och därmed dyrare. De

logistikkostnader som företaget har är dock enligt respondenten små i jämfört med

besparingarna som görs på lägre artikelpris och slår därför ej igenom vid val av

leverantör och inköpsmarknad. När man beslutar om val av leverantör är

logistikavdelningen alltid representerad och har rätt att vägra acceptera den leverantör

inköp rekommenderar för en affär. Respondenten anser att samarbetet mellan logistik-

och inköpsavdelningen är bättre nu jämfört med tidigare. Givetvis kan samarbetet alltid

förbättras, men Peter Framelius menar att det samarbete man har idag är mycket bra.

Peter Framelius framhäver att ju längre bort en inköpsmarknad ligger från SAAB, desto

större är risken för expressfrakter. Detta tycker han dock är små kostnader i

sammanhanget, då det lägre inköpspriset som uppnås, mer än väl väger upp dessa

eventuella expressfrakter. Dessutom tas expressfrakterna med i logistikkalkylen och

ligger därför med i beslutsunderlaget vid val av leverantör. Respondenten menar att man

på SAAB fått tillgång till dessa inköpsmarknader tack vare att man har GM i ryggen.

Vidare anser han att svenska leverantörer inte på något sätt utmärker sig mer positivt än

andra, utan att den enda fördel man har av svenska leverantörer är den kortare

transportsträckan.

Enligt respondenten styr SAAB själva över logistiken och dess utformning gentemot

leverantörerna, precis på samma sätt som man gjorde innan GM kom in i bilden. Ett

problem han ser med längre avstånd till leverantörerna är att det blir knepigt att göra

förändringar i SAAB:s produktionsprogram, då dessa tar längre tid att genomföra.

Flexibiliteten minskar mot marknaden. Detta menar respondenten kan påverkas via

logistikkalkylen tidigare i upphandlingsskedet. Ytterligare problem som Peter Framelius

ser är att bl.a. de forna öststaterna dras med större handelshinder än väststaterna. Ett

exempel är att gränspassager inte är öppna dygnet runt, vilket kan påverka SAAB:s
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produktion i slutändan. Men samtidigt påpekar han att man tar hänsyn till detta i

logistikkalkylen när man väljer leverantör.

En tendens Peter Framelius sett är att man på nittiotalet började kräva att leverantörer,

oavsett var deras tillverkning var placerad, skulle ha en buffert med detaljer i Europa.

Detta tror han kommer att fortsätta även framöver. En annan trend är att SAAB, enligt

respondenten kommer att fortsätta att exploatera lågkostnadsländer. Detta kommer få

till följd att transporttiderna blir längre, men det är också den enda nackdelen han ser

med den trenden. Ett internt problem som respondenten ser är att det ständigt kommer

ökade krav på flexibilitet, vilket är negativt ur logistiksynpunkt. Han tror att SAAB i

framtiden kommer att ha flera så kallade ”Service Provider’s”, som fungerar som

mellanlager mellan leverantörerna och SAAB. Det faktum att utvecklingen går mot fler

stora leverantörer, ser respondenten som något positivt. Eftersom många av de stora

leverantörerna bättre förstår SAAB:s logistiska krav och kan uppfylla desamma.

Ett elektroniskt logistiksystem som började användas på åttiotalet var EDI, Electronic

Data Transfer, och då nästan alla SAAB:s leverantörer nyttjar detta system, är det något

man kommer att använda och vidareutveckla i framtiden. En annan framtidsfaktor är

leveransövervakningen via Internet som kommer starkt just nu och enligt Peter

Framelius kommer att öka framöver. De kostnader som i och med förändrade

inköpsmarknader i första hand kommer att öka är transportkostnaderna. Däremot har

sådana förändringar ingen påverkan på produktionsstoppskostnader. Dessa kostnader

har enligt Peter Framelius legat på en konstant nivå historiskt och han ser ingen tendens

till ökningar.

Peter Framelius menar att man inte skall ställa några specifika krav för olika

leverantörer, utan att man skall ha ett och samma grundkrav för samtliga. Om en

leverantör uppfyller grundkravet skall den således kunna vinna affärer, oavsett

geografisk placering. Vidare så är det, enligt respondenten, givetvis inte leverantörens

sak att säkerställa infrastrukturen på en inköpsmarknad. Då leverantören i regel redan

gör affärer med SAAB och GM känner han även till de krav som ställs. Därför brukar
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heller inte leverantörer lokalisera sig på inköpsmarknader som helt saknar

grundläggande infrastruktur, såsom t.ex. ett utbyggt vägnät.

I dagsläget är kommunikationsförutsättningarna ofta, i synnerhet i de forna öststaterna,

sådana att det bara finns en enda person på företaget som kan prata engelska. Detta

skapar problem, i synnerhet om ett problem uppstår under leverans, eller då leveransen

nått SAAB, när denna enda person inte arbetar och man på SAAB behöver få svar från

leverantören omgående. Framöver anser respondenten också att man måste ställa högre

krav på kommunikation med leverantörer. Vidare ser Peter Framelius att man i

framtiden kommer att lägga mer ansvar på leverantörerna, för att på så sätt kunna spara

resurser internt inne på SAAB. Ett ytterligare steg i resursbesparingen internt på SAAB

är, enligt respondenten, sannolikheten att man på SAAB i framtiden endast kommer att

utgöras av en produktionsenhet, till skillnad från nu, då man även har teknisk

utveckling, design och ytterligare ett par funktioner.

B2.2.3 Intervju med Magnus Fransson

Respondenten Magnus Fransson valdes ut p.g.a. sin position som chef för

logistikberedningen på SAAB och då han besitter de kunskaper som efterlyses i studien.

Han motsvarar också de krav som ställs på respondenter i uppsatsen.

Det som främst påverkar logistikfunktionen när inköpsmarknader flyttas är enligt

respondenten kommunikation och logistikkostnader. Det blir svårare att kommunicera

med långväga leverantörer både vad gäller språk och kontaktbarhet. Detta kan leda till

missförstånd som sedan kan få konsekvenser i form av ökade transportkostnader och

materialbrister. Vad gäller kvalitet och lojalitet är det dock ingen större skillnad enligt

respondenten, som istället tycker att skillnaderna ligger hos enskilda leverantörer eller

inköpsmarknader. Finska leverantörer är ofta väldigt samarbetsvilliga medan engelska

leverantörer har en bristfällig kvalitet över lag.

Den påverkan som logistikfunktionen har vid val av leverantör sker genom en

logistikkalkyl. Denna tar hänsyn till transportkostnader, emballagekostnader och

kapitalbindning. Respondenten anser att kalkylen kan förbättras och att den fungerar
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dåligt vid bedömning av sekvensleverantörer. SAAB köper då materialet ”Fritt levererat

Trollhättan”, färdigmonterat. Det är svårt att se vad som ligger bakom inköpspriset och

svårt att bedöma om man betalar ett rimligt pris. C:a en tredjedel av volymvärdet av de

detaljer SAAB köper är sekvensmaterial, d.v.s. sådant material som är direktstyrt till ett

specifikt serienummer.

Magnus Fransson anser att logistikfunktionen bör involveras i ett tidigare skede av

inköpsarbetet, än vad som görs nu, för att på så sätt förebygga problem och strukturella

kostnader som uppkommer i ett senare skede. Resursproblem hindrar dock denna

utveckling. Logistikberedningen har ingen möjlighet att fokusera på denna typ av

arbete, men borde med mer resurser kunna spara in mycket pengar för företaget totalt

sett. Svårigheten ligger i att mäta och precisera de kostnader som skulle kunna sparas in

med sådana åtgärder. Ett annat problem är att inköpsavdelningen och produktionen, dit

logistikavdelningen hör, mäts på olika mål och man genom suboptimering ser för

mycket till de interna målen istället för att till helheten för SAAB. Vissa besparingar

skulle man inte se förrän flera år senare. Detta beskrivs som en av de största

svårigheterna, enligt respondenten.

Respondenten ser inga större skillnader i sättet att arbeta efter GM:s inträde i

organisationen. För organisationen i stort har det betytt mycket, logistikberedningen

arbetar på samma sätt som tidigare, men har numera ett utbyte av erfarenheter med GM.

Inköpsmarknaderna har förändrats och flyttats mer österut, detta innebär att

handelsförhållandena försvårar för transporter med tullar och bestämmelser. Om GM

styr vart SAAB köper sitt material är respondenten osäker på. Företaget hade troligen

varit tvunget att handla från samma inköpsmarknader i vilket fall. Antalet leverantörer

kan ha sjunkit något och det är i så fall positivt då det innebär mindre administrativa

kostnader.

Inför framtiden tror Magnus Fransson att utvecklingen kommer att gå mot att företaget

köper in större moduler där mycket av materialet redan är monterat för att minska

produktionstiden i Trollhättan. Detta innebär att större krav kommer att ställas på

logistikberedningen som skall bereda in materialet i produktionen. Mer och dyrare
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specialemballage kommer att behövas för de då alltmer komplexa artiklarna. Det finns

också en svårighet att transportera detta material då det kan vara otympligt och svårt att

packa på ett ekonomiskt optimalt sätt, vilket innebär att man i vissa fall tvingas

transportera mycket ”luft”. Det finns också material som kommer att bli mer

transporteffektiva.

Magnus Fransson tror att exploateringen av låglöneländer kommer att fortskrida och att

det kommer att ställa ytterligare krav på det logistiska arbetet. Det kommer att behövas

mer resurser även om respondenten inte tror att detta kommer att avvaras. Med mer

arbetskraft skulle en större integration med inköp kunna ske, vilket skulle innebära

kostnadsbesparingar på lång sikt. Vissa avancerade detaljer bör enligt respondenten

köpas in från leverantörer med starka band till SAAB. Detta är artiklar med höga krav

där en inarbetad leverantör fungerar bättre än en ny. Magnus Fransson skulle gärna se

en mer långsiktig taktik vid inköpsförfaranden, då detta skulle underlätta logistikarbetet

avsevärt.

B2.2.4 Intervju med Stefan Svensson

Stefan Svensson valdes som respondent p.g.a. sin kompetens som chef för

materialplaneringen på SAAB och då han uppfyller de krav som ställs på respondenter i

studien. Han är erfaren inom området och besitter genom sin position, stora kunskaper i

ämnet.

Det finns både positiva och negativa effekter med att ha en leverantör placerad långt

från tillverkningsorten, det är dock nackdelarna som dominerar enligt Stefan Svensson.

Det som ses som positivt är att man har en stor del av varulagret i rörelse, vilket medför

att lagerkostnaderna minskar.

De negativa delarna består främst av att då SAAB har ostabila leveransplaner med hög

förändringsfrekvens, kombinerat med långa transporter, längre än en vecka, innebär

detta att företaget måste frakta en del material med expressfrakter, vilket är dyrt. Det

sker också ständiga förändringar av detaljer under produktionens gång, vilket får till

följd att det material som är på väg ibland måste kasseras eller byggas om för att
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uppfylla de nya kraven. Med längre transporter är det mer material på väg, som betyder

att större volymer går till spillo vid en eventuell förändring. Detta är stora problem

enligt respondenten och då det inte går att prognostisera sådana kostnader, anser han att

de inte tas någon större hänsyn till dessa vid val av leverantör. De finns p.g.a. sin

komplexitet inte heller med i företagets logistikkalkyl. Stefan Svensson anser att varje

avdelning koncentrerar sig för mycket på de interna målen istället för att se till helheten,

d.v.s. suboptimering.

Kommunikation och tidszoner är också något som Stefan Svensson nämner som ett

problem vid förändring av inköpsmarknad, geografiskt sett. Materialplaneringen på

SAAB arbetar dagtid och därför uppstår kommunikationsproblem med t.ex. Japan som

befinner sig i en helt annan tidszon. I och med att SAAB arbetar med ett fruset

tillverkningsprogram (TVP) som sträcker sig över 7 dagar och ofta ändras kraftigt

mellan prognos, d.v.s. allt från 8 dagar och upp till 16 veckor framåt i tiden och TVP, är

kontakt med leverantörer otroligt viktigt. Över huvudtaget är Sveriges placering helt fel.

De flesta av SAAB:s leverantörer är placerade i Centraleuropa.

GM:s påverkan anser respondenten främst fungera som en sporre. Stefan Svensson vill

ha den effektivaste materialplaneringen i koncernen och har lyckats med detta. Det kan

också vara en fördel att ha GM i ryggen vid förhandlingar med leverantörer, då de ofta

tillverkar delar till andra märken inom GM-familjen. Det finns olika åtgärder att ta till,

som att idka ”New Business Hold”, då en leverantör inte uppfyller kraven från SAAB.

En del material som t.ex. köpts från Opel har varit av bristfällig kvalitet. Detta kan

enligt respondenten bero på att interna leverantörer inte bedöms, enligt samma kriterier

som externa. Opels leverantörsbedömningar som ibland ligger till grund för beslut för

SAAB är också bristfälliga och får då konsekvenser för SAAB.

De faktorer som Stefan Svensson tror påverkar val av inköpsmarknad är kvalitet, men

framförallt pris. Det som respondenten ser som problem är att svåra logistikförhållanden

och tillverkningsland för komplicerade produkter ibland får ge vika för små

prissänkningar, då dessa kostnader är svåra eller omöjliga att mäta. Det finns också

artiklar som t.ex. fälgar som kan skifta snabbt i produktionsprognos, vid t.ex.
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säljkampanjer, med expressfrakter som följd. En liten prisbesparing genom att tillverka i

ett avlägset land, äts snart upp av flygfrakter för att inte sinka produktionen. Stefan

Svensson tycker att inköpsförfaranden ibland bygger lite väl mycket på antagandet att vi

lever i en perfekt värld istället för att se hur verkligheten ser ut. Dock är verkligheten

svår att kvantifiera.

De skillnader som respondenten ser mellan dagsläget och tiden innan GM trädde in i

organisationen är inte stora för materialplaneringens del. De arbetar i andra system nu,

men det hade de troligen gjort även utan GM:s inverkan. Det stora ligger i att GM styr

faktorer som påverkar logistiken indirekt. Stefan Svensson tror att de styr en hel del vid

val av inköpsmarknad. Leveransplanerna har blivit kortare och avstånden längre. Även

om SAAB:s leverantörer har utleveransställen i Europa, innebär det att företaget har

mindre spelrum och att expressfrakter ökar. Det innebär också merarbete för

logistikfunktionen utan att mer resurser tillsätts. Stefan Svensson menar att han med en

handfull medarbetare till skulle kunna spara in åtskilliga miljoner för företaget genom

att kunna gå till djupet med problem istället för att som i dagsläget enbart koncentrera

sig på akuta problem. Då skulle också en tätare kontakt kunna hållas mellan logistik och

inköp för att bättre kunna bedöma inköpsalternativ och undvika framtida kostnader.

Respondenten ser vissa trender vid val av inköpsmarknad och tror att GM styr

utvecklingen tillsammans med det faktum att leverantörerna blir större. Han tror att

exploateringen av Asien och Öststatländerna kommer att fortsätta och att prisjakten

inom företaget kommer att fortlöpa för att svara på den hårda konkurrens som råder i

bilbranschen. Stefan Svensson tror att tillverkningsprognoserna kommer stympas

ytterligare för att uppnå högre flexibilitet i produktionen. Detta är motsägelsefullt enligt

respondenten, eftersom stabila prognoser är den enda lösningen för att få bukt med de

ökande expressfrakterna. Större krav måste också ställas på leverantörerna, där

förekomster som t.ex. felmärkningar av material inte får förekomma. Han refererar

också till att de Japanska biltillverkarna har en klar majoritet av sina leverantörer inom

några mils radie från produktionsorten och ändå kan tillverka bilar med hög kvalitet till

ett lågt pris. Flexibiliteten ökar då markant anser Stefan Svensson.
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Stefan Svensson anser att företagets logistikkalkyl borde omarbetas så att den väger

tyngre vid val av inköpsmarknad. Problemet är att kostnader som inte kan

prognostiseras inte kan vägas in i kalkylen, trots att man med all sannolikhet kan räkna

med att de kommer att uppstå. Det gäller att se till företagets totala ekonomiska

situation. Respondenten tror också att en resursbesparing skulle kunna ske inom inköps-

och logistikfunktionen om företaget tog bort varianter på detaljer till bilarna med låg

frekvens ur sortimentet. På så sätt behövs artikeln varken ritas, köpas in, planeras,

fraktas m.m., vilket i sin tur besparar SAAB stora kostnader. SAAB kan då koncentrera

sig på marknader med högre volym och en större kundgrupp.


