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Författare: Sara Borg, Martin Fröjd, Suljo Sahbegovic 

Handledare: Christer Kedström 
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Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur försörjningsstrategin för ett litet, 
snabbväxande och högteknologiskt företag, har ändrats i takt med förändrade förutsättningar, 
över företagets utveckling. 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ fallstudie av ett mindre medicintekniskt företag. 
Fallstudien baseras främst på primärdata i form av intervjuer. Genomförandet av denna 
undersökning har präglats av ett parallellt arbete med empiriskt underlag och teoretiska 
modeller och begrepp. Vi har valt att arbeta med en kombination av induktion och deduktion 
och således använder jobbar vi enligt en abduktiv ansats.  

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen baseras på de centrala ämnesområdena 
försörjningssystem och försörjningsstrategier. Eftersom utgångspunkten har varit att dessa bör 
anpassas efter ett företags specifika situation och förutsättningar, har även teorier som 
behandlar innovativa produkter, inköpsarbete och maktförhållanden, lagts till i referensramen. 
Hur dessa förutsättningar förändras för ett företag under tillväxt, undersöks genom 
livscykelmodellen.  

Empiri: Den empiriska grunden utgörs av information insamlat från fallföretaget Jolife AB.  

Slutsatser: Ett företags försörjningsstrategi måste ovillkorligen anpassas efter de rådande 
förutsättningarna. Strategin för ett innovativt företag i uppstart, präglas utav överlevnad och 
framtagning av en väl fungerande produkt. Utvecklingsarbetet ställer höga krav på 
leverantörernas och tillverkningsprocessernas flexibilitet. 

Nästa steg i utvecklingen av försörjningsstrategin är att bli mer fokuserad på kostnader. 
Kostnadsbesparingar görs främst genom tekniska framsteg och inte genom förbättrad 
förhandlingsposition mot leverantören. 

När produkten är stabil nog, ändras strategin mot att optimera för serieproduktion. Kravet på 
tillverkningsprocessen och leverantörerna ändras från flexibilitet till effektivitet. Man 
utvärderar inte längre endast utifrån kostnader, utan även kvalitet och möjlighet till ökade 
volymer. 

I den mån det är möjligt, bör relationerna med leverantörerna vara långsiktiga. Arbete för att 
bedriva gemensam produkt- och processutveckling bör eftersträvas. När tillräckligt höga 
volymer nås, kan företaget även nyttja sin maktposition för att pressa priserna hos 
leverantörerna. 
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Abstract 

Title: Supply chain management in a high tech growth company – a case study of Jolife AB  

Seminar date: 2006-06-07 

Course: FEK 582 Bachelor thesis in Business Administration, 10 Swedish credits (15 ECTS) 

Authors: Sara Borg, Martin Fröjd, Suljo Sahbegovic 

Advisor: Christer Kedström 

Key words: High tech company, growth, supply chain, supply chain management, purchasing. 

Purpose: To examine how a small, but fast growing, high tech company adjusts their supply 
chain strategy to match the changing circumstances, as they grow. 

Methodology: This thesis is a qualitative analysis based on a case study of one small medical 
technology company. This case study is based on primary data consisting of interviews. The 
realization of this examination is characterized of parallel work with empirical bases and 
theoretical models and concepts. We have chosen to work with a combination of induction 
and deduction and therefore we work with an abductive approach.  

Theoretical perspectives: The theoretical frame is based on the central subject fields supply 
chain and supply chain management. Since the starting point has been that those should be 
adjusted to the companies specific situation and circumstances, theories regarding high tech 
products, purchasing and supplier dominance, were added. The product life cycle model is 
used to examine how these circumstances are changing for a growth company.  

Empirical foundation: The empirical foundation consists of our case object Jolife AB. 

Conclusions: A company’s supply strategy must accommodate the ruling conditions. The 
strategy of new, high tech company is dominated by survival and product development. The 
high level of development requires highly flexible suppliers and manufacturing. 

The next development of the strategy is to focus more on costs. The cost savings are mostly 
due to technical advances and not due to negotiations with the suppliers. 

When the product stabilizes, the strategy is changed to optimizing for mass production. The 
focus is changed from flexibility to efficiency. Costs are no longer the only thing to evaluate, 
but quality and volumes as well. 

The relationships with the suppliers should, when possible, be long term. The companies 
should seek to work with joint product and process development. When volumes are high 
enough, the company could try to use its dominance to demand lower prices from the supplier.  
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1 Inledning 
Inledningskapitlet ämnar introducera läsaren i temat för uppsatsen. Inledningsvis förs ett 
övergripande resonemang kring problemets bakgrund. Därefter definierar vi de begrepp som 
är centrala i denna uppsats, samt beskriver närarelaterad forskning. Detta följs av en mer 
detaljerad problemdiskussion som slutligen leder fram till uppsatsens syfte. Slutligen 
definierar vi avsedda läsare samt ställer upp en överskådlig disposition för arbetet.  

1.1 Bakgrund 
”Att segla är nödvändigt” är ett välkänt talesätt från den tiden då handel över vatten var den 
avgörande drivkraften för samhällets välstånd och tillväxt. Dessa ord må vara tidlösa, men 
knappast talande för vad som är väsentligt i dagens teknik - och kunskapsintensiva samhälle. I 
dag skulle man snarare kunna hävda ”att innovera är nödvändigt”. (Vinnova, 2004).  

Under de senaste två hundra åren har en allt snabbare teknologisk utveckling inneburit stora 
samhällsförändringar. Utvecklingstakten har dessutom accelererat under de senaste tjugo åren. 
Samtidigt blir samhället allt mer kunskapsbaserat. Innovativa produkter med ett högt 
kunskapsinnehåll har fått en allt större betydelse. (Näringslivsdepartementet, 2005)  

Denna kombination av allt mer avancerad teknik och ökad kunskapsintensitet har i sin tur 
öppnat upp stora möjligheter för en ny typ av innovativa företag. Under perioden 1990-2003 
har det årliga antalet svenska teknikbaserade företag och antalet sysselsatta i dessa nästan 
tredubblats, till ungefär 3000 företag och 6000 anställda per år (Vinnova, 2006). Det handlar 
ofta om de individer och entreprenörer som haft förståelse för potentialen att bygga en 
verksamhet runt de behov som skapats av den nya teknologin. Bakom dessa finns ofta en 
innovation som i någon bemärkelse är unik eller fyller ett behov som ett stort 
marknadssegment är intresserat av. Det har följdaktligen bildats ett stort antal företag runt en 
idé, som baseras på någon form av innovation (Framtiden Direkt, 1998).  

I samband med innovativa företag kommer ofta diskussionen om tillväxt upp. I en omfattade 
studie av små företag utförd av Davidsson & Delmar (2002) identifierades de svenska 
högteknologiska företagen som de verkliga tillväxtföretagen i landet. Författarna redovisar i 
denna en karaktäristik över de företag som ökat antalet anställda i en snabbare takt än andra. 
Dessa verksamheter är överrepresenterade inom högteknologisk tillverkning Även enligt 
Landström (2001) domineras denna kategori av företag inom den högteknologiska industrin 
och av kunskapsintensiva verksamheter. Ytterligare forskning har visat att vilka företag som 
växer till viss del kan generaliseras efter vilken bransch verksamheten befinner sig inom. 
Storey (1994) konstaterar i sin forskning att det föreligger en viss koppling mellan 
branschtillhörighet och tillväxt. Innovativa, högteknologiska företag är de som konstaterats 
växa kraftigast.  

Mycket av den forskning som bedrivits inom just området tillväxt visar vidare på hur viktigt 
det är för små företag att expandera ur flera perspektiv. Dels skapar det arbetstillfällen och är 
med anledning av detta av intresse för samhällsekonomin (Davidson & Delmar, 2002, Storey , 
1994). Dels är expansion givetvis viktigt för det enskilda företaget för att kunna uppnå 
konkurrensfördelar och ökade marknadsandelar (Storey, 1994).  

Nära relaterat till ämnesområdet tillväxt i små innovativa företag är begreppet internationell 
expansion. Att lansera sin produkt globalt redan i ett tidigt skede av ett företags utveckling 
tycks bli en allt vanligare företeelse. Detta beror inte minst på de ofta begränsade volymerna 
på den inhemska marknaden. Således blir en tidig internationalisering ofta nödvändig. 
Begreppet born globals brukar användas för att beskriva detta fenomen. (Andersson et al.,  
2004). 
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Det är inte ett sammanträffande att det just är de högteknologiska företagen som relativt fort 
tar steget ut på den globala marknaden. De är ofta starkt nischade och tillhandahåller en 
specifik tekniskt avancerad produkt som tillgodoser ett mycket smalt definierat behov. 
Således är verkligheten för många av dessa företag att man helt enkelt inte har en tillräckligt 
stor kundbas på den nationella marknaden för att kunna nå upp till önskvärda volymer och 
lönsamhet. Att globalt introducera sin produkt ger tillgång till en avsevärt större marknad, 
vilket vid en framgångsrik lansering ofta leder till en kraftig expansion. Därmed finns det vid 
en globalisering av verksamheten stora möjligheter till både ökad lönsamhet och god tillväxt.  

När väl frågan om en bristande marknad är löst så ställs helt nya krav på företaget. När inte 
längre en begränsad efterfrågan är det främsta problemet, och ett stort antal nya kunder står 
beredda att köpa produkten förväntas givetvis företaget vara kapabelt att tillhandahålla 
motsvarande utbud. Att faktiskt klara av att leverera de kvantiteter som efterfrågas blir en 
kritisk faktor för att kunna etablera sig på den nya marknaden.  

Kraftiga ökningar i den efterfrågade volymen kan i sin tur vara problematiskt för ett litet, 
relativt nystartat företag. Dessa verksamheter är sällan anpassade för att kunna hantera 
motsvarande ökning i tillverkningsvolym som marknaden efterfrågar. I och med detta blir 
företagets försörjningssystem oerhört kritiskt. Och även om företaget internt är förberett för 
expansion, kan det vara beroende av externa leverantörer och tillverkare som däremot inte har 
samma framförhållning. Detta resonemang leder oss in på det faktum att företagets relation 
till dess samarbetspartners är av stor vikt. Därmed blir det tydligt att ett företags 
försörjningsstrategi har stor betydelse för ett dess lönsamhet, konkurrenskraft och 
tillväxtmöjligheter. Att det enskilda företagets situation hastigt förändras kan av den orsaken 
vara källan till omfattande leveransproblem som i slutändan leder både till förlorade kunder, 
missade intäkter och därmed begränsad eller utebliven tillväxt.  

1.1.1 Förberedande begreppsdefinition 
Det råder ett visst överflöd av termer som beskriver ett företags sätt att arbeta mot sina 
leverantörer. De kan sträcka sig olika långt bak, mot leverantören, eller fram mot kunden. 
Vidare kan de utgå ifrån både operativa och strategiska synsätt. 

För att öka läsarens förståelse för problemdiskussionen och studiens syfte presenteras här en 
inledande definition av två nyckelbegrepp. Hur dessa förhåller sig till teoretiska begrepp som 
supply chain och supply chain management diskuteras mer ingående i teorikapitlet.  

Det första begreppet är försörjningssystem. Med försörjningssystem menar vi det grenverk av 
leverantörer och underleverantörer, som tillgodoser företaget med de tjänster och varor, som 
krävs för att de ska kunna tillverka sin slutprodukt. Begreppet omfattar även det interna 
operativa arbetet att utvärdera, samarbeta och kommunicera med leverantörerna. 

Det andra begreppet är försörjningsstrategi. Med det menar vi den utarbetade plan som 
beskriver hur företaget ämnar utforma sitt försörjningssystem. 

När man diskuterar termerna strategi och system (eller struktur) kan det vara värt att 
poängtera att frågan om hur dessa begrepp förhåller sig till varandra är ett mycket väl 
debatterat ämne inom företagsekonomi. Alfred Chandler startade denna debatt redan 1962 
genom att konstatera att ”structure follows strategy” (Chandler, 1962). Detta är något som 
kritiserats mycket i efterhand, bland annats av Mintzberg som menade att det inte föreligger 
något kausalsamband mellan dessa utan att de istället påverkar varandra (Mintzberg, 1991).  

Denna debatt ligger visserligen utanför vårt fokusområde, men vi vill ändå ange hur vi anser 
att begreppen förhåller sig till varandra för att tydliggöra för läsaren. Vår utgångspunkt 
kommer vara att strategin ger strukturen (eller i vårt fall systemet), det vill säga att man 



Försörjningsstrategier i högteknologiska tillväxtföretag – en fallstudie av Jolife AB 
Kapitel 1 - Inledning 

 9 

utformar sitt försörjningssystem efter en given försörjningsstrategi.  

1.1.2 Att anpassa försörjningsstrategin efter förutsättningar 
Försörjningssystemet identifierades inledningsvis som en kritisk funktion i ett innovativt 
företag vid en situation som karaktäriseras av kraftig tillväxt. Detta för att verksamheten ska 
ha möjlighet att expandera och växa som den har potential till.  

Hur man utformar ett effektivt och välfungerande försörjningssystem är dock ett 
ämnesområde som det varken saknas litteratur eller forskning om. Det finns ett otal generella 
försörjningsstrategier och rekommendationer som beskriver hur man bör utarbeta sitt 
försörjningssystem på bästa sätt. Många av dessa teorier och modeller är dock relativt 
generella för att de ska kunna tillämpas på olika branscher, organisationer och 
verksamhetsförutsättningar. Det finns dock färre modeller som tar hänsyn till den dynamik 
som små högteknologiska företag ofta präglas av. 

Begreppet contingency approach används ofta i företagsekonomiska sammanhang för att 
beskriva vikten för ett enskilt företag att anpassa sitt verksamhetssätt efter den interna och 
externa miljö och specifika förutsättningar som man verkar i (Anthony & Govindarajan, 
2003). Detta tankesätt kan även appliceras direkt på ett företags försörjningssystem. Ett 
företag måste basera sin försörjningsstrategi på rådande förutsättningar, och därmed också 
utforma sitt försörjningssystem därefter.  

Detta bekräftas av flera studier som konstaterat vikten av att anpassa försörjningssystemet 
efter det enskilda företagets specifika situation. Ett exempel är Shewchucks (1998) som 
summerar:“One size doesn’t fit all” vad det gäller ett företags försörjningssystem. Samma 
citat återfinns även hos Laster och Ramdas (2002).  

Förutsättningarna ges till stor del av vilken typ av bransch företaget är verksamt inom (Grant 
2005). Utformningen och betydelsen av försörjningssystemet blir därmed olika i olika typer 
av branscher. Mohr (2004) skriver att vikten av ett väl fungerande försörjningssystem är 
särskilt viktigt i denna typ av bransch: ”(…) given the characteristics of high-tech products, 
firms are very concerned about effective supply chain management”.  

Det som främst präglar omständigheterna i den högteknologiska industrin är det faktum att 
produkternas livslängd inom denna industri ofta är avsevärt kortare än i mer traditionella 
sektorer. ”High-tech products life cycles are getting shorter and shorter, which means the 
product cycle ramp steeper and steeper, both during new product introduction and at the end 
of the product’s life”(Mohr, 2004) . Den kortare produktlivscykeln har direkta implikationer 
på företagets försörjningssystem och leverantörernas rutiner “…causing tremendous pressure 
on material supply chains to support the customer’s need without taking unwarranted risk or 
incurring unnecessary liability” (Mohr, 2004).  

Att innovativa produkter ständigt utvecklas och uppdateras har följaktligen en direkt inverkan 
på hur man bör utforma ett försörjningssystem i ett högteknologiskt företag. Då de olika 
produktversionerna ofta innehåller olika typer av komponenter blir det problematiskt att köpa 
in för stora kvantiteter av varje enskild komponent. 

Förutsättningarna som lägger grunden för ett företags försörjningsstrategi påverkas inte bara 
av branschtillhörighet. Även om man definierat ett företag som högteknologiskt och tagit 
hänsyn till vilka implikationer som detta har vid utformningen av en försörjningsstrategi är 
detta dock inte något som är statiskt över hela företagets utveckling.  

Således påverkas även hur en försörjningsstrategi bör utformas av vilket stadium i in livscykel 
företaget som befinner sig. I takt med att företaget och produkten rör sig från initiering och 
tillväxt, över till mognadsfas, påverkas flera olika påverkande parametrar. Fischer (1997) 
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menar i sin forskning att produkter som initialt är innovativa över tiden ofta stabiliseras i och 
med att både efterfrågan stadgas och produktutvecklingstakten reduceras. En annan faktor 
som kan ändras över tiden är det maktförhållande som föreligger mellan ett företag och dess 
leverantörer(Cox, 2001). Samtidigt ökar tillverknings- och försäljningsvolymerna, vilket i sig 
påverkar tillverkningsprocesser, tillverkningskostnader och maktförhållanden mot 
leverantörer. Denna problematik har diskuterats av van Weele som utvecklat en modell som 
knyter inköps roll och försörjningssystemet till livscykeln. Ämnet har även tagits upp i ett 
antal vetenskapliga artiklar. (se bl.a. Aitkena et al., ,  2003):  

“In order to compete in today’s highly competitive marketplace supply chains must be 
engineered to match product characteristics and customer requirements. As products proceed 
through their life cycles these requirements dramatically change. Consequently supply chain 
strategies must be dynamically matched so as to maximise competitiveness.” 

1.2 Positionering 
Tillväxt anses vara den grundläggande motorn i samhällsekonomin. Enligt verket för 
näringslivsutveckling, NUTEK, är det de små företagen som står för den största delen av 
sysselsättningens nettotillskott inom näringslivet (NUTEK, 2003). Davidsson & Delmar 
(2002) menar i sin forskning att nystartade företag som växer har dubbel så stor sannolikhet 
att överleva än företag som inte växer. Av denna anledning är det intressant att studera dessa 
små tillväxtföretag.  

Högteknologiska tillväxtföretag har förekommit under ett antal år, och en hel del studier har 
behandlat dessa. Det förefaller dock som om det finns betydligt mer forskning om marknad än 
om försörjningen. Mohr (2004) diskuterar hur de specifika karaktärsdrag som förekommer i 
den högteknologiska branschen påverkar det sätt som dessa företag kan arbeta med sin 
marknadsföring. Moore (2002) har utvecklat en modell för att visa hur kommersialiseringen 
av högteknologiska produkter går till. Den sidan av värdekedjan i högteknologiska företag 
tycks således vara relativt väl utredd.  

Även ämnesområdet försörjningsstrategier och supply chain är väl utforskat. Det finns 
mängder av författare som beskrivit hur man på bästa sätt bör utforma sin försörjningsstrategi. 
Många av dessa modeller och teorier är dock relativt generella och ofta anpassade till stora 
organisationer. 

Vi har i och med detta identifierat behovet av en studie som undersöker utformningen och 
utvecklingen av försörjningsstrategin för små företag i en högteknologisk kontext som 
dessutom präglas av snabb tillväxt 

1.3 Problemdiskussion 
Ett exempel på ett av dessa små högteknologiska företag är Jolife AB. Det är ett 
forskningsintensivt bolag inom medicinteknik etablerat på Ideon i Lund. Företaget bildades år 
2000 och har sedan dess arbetat med forskning och utveckling inom området hjärtstopp. 
Målet för Jolife är att utveckla och marknadsföra ett system av produkter och metoder för att 
öka överlevnaden hos människor som drabbas av hjärtstopp. Deras huvudprodukt är 
bröstkompressionsmaskinen Lucas som har funnits på den svenska marknaden sedan 2002 
(www.jolife.com:1).  

Jolife befinner sig just nu i en expansionsfas med en utökad internationell lansering av sina 
produkter. Lucas har nyligen blivit godkänd för försäljning på den amerikanska marknaden, 
som utgör cirka sextio procent av världsmarknaden. En påtaglig potential finns även för 
framtiden. ”Den kan bli lika stor som Losec” är ett uttalande av professor Stig Steen som är 
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en av dem som utvecklat produkten.  

Den ökade försäljningen och det kommersiella genomslaget är givetvis mycket positivt för 
företaget. Den snabba tillväxttakten gör dock att man inom flera områden måste anpassa sitt 
arbetssätt till avsevärt högre volymer. Man upplever idag att man har problem med sitt 
försörjningssystem. Jolifes huvudleverantör har i dagsläget problem att producera de volymer 
som marknaden efterfrågar.  

Givet ovanstående diskussion, om att anpassa sitt försörjningssystem efter rådande 
förutsättningar är det intressant att undersöka hur Jolife ändrat sin försörjningsstrategi i takt 
med sin utveckling. Allt eftersom förtaget har rört sig från uppstart till sin nuvarande storlek 
har en rad förutsättningar i deras kontext ändrats. Den mest uppenbara förändringen är den 
påtagliga volymökningen, men även andra förutsättningar, såsom produktegenskaper, har 
ändrats. 

För att kunna identifiera förändringar i systemet och strategin så att de bättre kan anpassas till 
företagets nuvarande och kommande förutsättningar, är det nödvändigt att först bilda en 
förståelse om hur man hittills arbetat på Jolife. 

Vi tror att det i dag finns ett stort antal företag som följer liknande utvecklingsmönster och 
upplever en snarlik problematik med sitt försörjningssystem som Jolife. En kraftig tillväxt 
redan efter några års verksamhet blir allt vanligare och vi tror inte att det är unikt för Jolife att 
detta leder till försörjningsproblem. Således bedömer vi ämnet mycket relevant för utredning.  

1.4 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur försörjningsstrategin för ett litet, snabbväxande 
och högteknologiskt företag, har ändrats i takt med förändrade förutsättningar, över företagets 
utveckling. 

1.5 Disposition och avsedda läsare 
Denna uppsats riktar sig framför allt till forskare och studerande på universitetsnivå. 
Dessutom är den tilltänkt att förse Jolife med en genomgående analys av utvecklingen av 
företagets försörjningsstrategi, och i den mån det är möjligt ge vissa 
framtidsrekommendationer. Vår ambition är att även ledare och anställda i mindre 
tillväxtföretag ska finna uppsatsen intressant. Olika läsare kan i de olika kapitlen finna för 
dem särskilt relevant information. För att tydliggöra vad som innefattas i de olika kapitlen 
följer här en genomgång av uppsatsens disposition:  

1. Inledning 
I uppsatsens inledande kapitel beskrivs den bakgrund och problematik som ligger till grund 
för vår syftesformulering. Vi vill skapa intresse för det ämne vi valt att behandla och visa 
varför vi anser att genomförandet av vår studie är relevant.  

2. Metod 
Kapitlet syftar till att återge vårt metodval samt vårt arbetssätt. Detta för att klargöra beslut av 
tillvägagångssätt samt undersökningsansats för att uppnå uppsatsens syfte.  

3. Teori 
Här presenteras de teorier, modeller och begrepp som är relevanta för det givna 
problemområdet. I slutet av kapitlet knyts dessa modeller ihop till vår teoretiska referensram 
som redogör för hur de olika delarna är sammankopplade.  
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4. Empiri  
Detta kapitel innehåller en redogörelse av Jolifes nuvarande situation och försörjningssystem 
baserat på intervjuer med ett antal nyckelpersoner på företaget samt på en del 
dokumentstudier av företagsinternt material.  

5. Analys 
Kapitlet presenterar resultatet av genomförd analys av företagets försörjningsstrategi givet 
vald teoretisk referensram. 

6. Slutsatser och studiens bidrag 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som vi kunnat dra av vår undersökning. Dessa 
baseras på den analys som genomförts på vårt empiriska material. Vi ger även förslag på 
ämnen som vi under studiens genomförande identifierat som relevanta för framtida forskning. 
Slutligen presenteras studiens bidrag i form av en teoretisk modell som baseras på en 
sammanställning av vår teoretiska referensram och lärdomar från den genomförda analysen.  

7. Källförteckning 
Uppsatsen avslutas med en redovisning av samtliga källor som använts vid studiens 
genomförande.  
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2 Metod 
I metodkapitlet redogörs för samtliga metodologiska överväganden vid undersökningens 
genomförande. Kapitlet inleds med en beskrivning av uppsatsprocessen. Därefter presenteras 
och motiveras de forskningsmetoder som tillämpats för att uppnå uppsatsens syfte, samt vårt 
tillvägagångssätt vid insamlingen av empiriska data. Detta följs av en beskrivning av vilka 
teorier som använts som utgångspunkt för analys av det empiriska materialet. Efter detta 
granskas utredningens trovärdighet samt källor med hjälp av lämpliga kriterier för detta.  

2.1 Uppsatsprocessen 
Vid det inledande uppsatsseminariet diskuterades, på en övergripande nivå, vilken typ av 
problematik som vi i uppsatsgruppen vore intresserade av att undersöka. Spontant uppkom 
tankar kring både logistik och strategi, men framförallt om kopplingen mellan dessa två 
områden. Samtliga gruppmedlemmar var dessutom ense om att vi, om möjligt, önskade 
behandla ett konkret problem hos ett reellt företag. Detta med anledning av att vi ansåg det 
vara mer intressant att ta vår utgångspunk i en empirisk verklighet än i teoriska resonemang. 
Dessutom tyckte vi att det vore mycket glädjande om vår uppsats skulle kunna vara till nytta 
för ett verkligt företag.  

Med hjälp av vår handledare kom vi i kontakt med Jolife, ett litet medicintekniskt företag med 
säte på Ideon i Lund. I ett inledande skede av uppsatsarbetet hade vi ett möte med Jolifes VD, 
Erik von Schenck, där ett relevant uppsatsämne diskuterandes. Efter detta var samtliga parter 
överens om att den problematik som man upplevde inom företaget, var ett intressant 
utgångsläge för vår uppsats. Kortfattat bestod problematiken i att Jolife nu befinner sig i en 
situation av kraftig tillväxt och en avsevärd volymökning, med försörjningsproblem som följd. 
Uppgiften baserades på att undersöka hur företagets försörjningsstrategi har förändrats under 
dess utveckling och att utreda hur man givet detta kan arbeta med utformningen av sin 
försörjningsstrategi i framtiden. 

Efter en noggrann litteraturgenomgång konstaterade vi att någon tidigare forskning som visar 
hur små high tech företag bör utforma sin försörjningsstrategi inte fanns att tillgå. Således 
identifierade vi problemet som ytterst relevant för undersökning. I och med detta fattade vi 
gemensamt beslutet att ta vår utgångspunkt i Jolifes problematik. 

Utifrån denna process har vi diskuterat oss fram till en akademisk vinkling av uppdraget och 
därefter formulerat vårt syfte; att undersöka hur försörjningsstrategin, för ett litet, 
snabbväxande och högteknologiskt företag, har ändrats i takt med förändrade förutsättningar, 
över företagets utveckling. 

Således tog vi vår utgångspunkt i Jolifes historik, för att skapa förståelse för hur den 
utveckling, som ett litet high tech företag med kraftig tillväxt går igenom, kan se ut. Studien 
inleds med en genomgång av de utvecklingsfaser som företaget gått igenom och hur man i 
dessa arbetat med sin försörjningsstrategi. Vi gick kronologiskt igenom företagets historia, för 
att se hur olika förutsättningar i Jolifes kontext förändrats över tiden, samt hur man anpassat 
sin försörjningsstrategi givet dessa. 

Denna historiska genomgång är nödvändig för att bilda en förståelse för hur ett litet 
högteknologiskt företag arbetar med sin försörjningsstrategi. 

Det ska nämnas att det faktum att det finns så lite forskning om just försörjningssystem i små 
högteknologiska företag har vållat oss en del problem. I detta såg vi dock genast fördelen i att 
göra en fallstudie på ett enskilt företag. Det gav oss möjlighet att skapa en djup förståelse för 
den utveckling som ett litet högteknologiskt företag går igenom och de specifika 
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förutsättningar som det präglas av. 

Det kan antas finnas många gemensamma drag mellan Jolifes utveckling och flertalet 
liknande företag. Vår förhoppning är givetvis, att denna utredning även kan vara relevant för 
dessa. 

2.2 Undersökningsansats 

2.2.1 Deduktiv och induktiv ansats 
Det finns huvudsakligen två angreppssätt vid framtagandet av ny kunskap; det induktiva och 
det deduktiva. Skillnaden mellan dem ligger i utgångspunkten. Induktion betyder att man 
observerat en företeelse i verkligheten, som man sedan försöker förklara med teoretiska 
redskap. Deduktion bygger på härledningar i teorier, som man sedan söker bevisa med 
empiriska studier (Alvesson et al., 1994). 

Genomförandet av denna utredning har präglats av ett parallellt arbete med empiriskt 
underlag och teoretiska modeller och begrepp. Utgångspunkten för arbetet har varit studier av 
verkligheten, genom det valda undersökningsobjektet. Anledningen till att vi kom i kontakt 
med vårt fallföretag var att de hade identifierat ett konkret problem, som de var intresserade 
att få utrett och analyserat utifrån relevanta teoretiska perspektiv. Vi har utifrån detta sökt 
förklaringar i teorin enligt det problem som initialt identifierats. Detta skulle tyda på en 
induktiv ansats. 

Samtidigt har undersökningen baserats på ett urval av företagsekonomiska modeller och 
teorier. Efter att ha bildat en grundläggande förståelse för problematiken i företagets kontext 
tog vi ett steg tillbaka till den litteratur som finns skriven inom de givna ämnesområdena 
försörjningsstrategier och försörjningssystem. När vi gått igenom dem vände vi oss åter till 
fallföretaget för att jämföra deras arbetssätt med det som beskrivs i teorin, vilket kännetecknar 
ett deduktivt tillvägagångssätt. 

Att kombinera ansatser på detta sätt och dra slutsatser från både empiri och teori brukar 
benämnas en abduktiv ansats (Alvesson et al., 1994). Vi har valt att arbeta med en 
kombination av induktion och deduktion och således använder vi oss av abduktion. Det 
abduktiva angreppssättet är lämpligt att använda sig av när man genomför en kvalitativ 
fallstudie, samt de intervjumetoder som vi tillämpat (detta beskrivs mer ingående i avsnitt 
2.2.3). Detta för att dessa metoder, i likhet med abduktion, inte endast begränsar sig till att 
använda antingen empiri eller teori som grund för slutsatser. Då vi anser att teorin och 
empirin är av lika vikt, såg vi det som en klar fördel att kunna arbeta med materialet på detta 
sätt. 

Ytterligare en anledning, till att vi valt det abduktiva arbetssättet, är att en tillämpning av 
endast en av ansatserna hade begränsat möjligheten till full förståelse för den givna 
problematiken. Risken hade då funnits att vi, beroende på ansats, skulle få empiri och teori att 
passa in i sitt sammanhang på ett förutbestämt sätt. Med valet av den abduktiva ansatsen är 
vår förhoppning att undvika en sådan verklighetsförvrängning. Denna kombination av 
ansatser har valts av oss för att med hjälp av en bred och djup teoristudie få en större 
möjlighet att återge den empiriska situationen på ett riktigt sätt. 

Vår ambition har varit att ha tydligt teoretiskt fokus, med utgångspunkt i en empiriskt 
formulerad frågeställning, som både styr vårt arbete och våra slutsatser. Således anser vi att 
den abduktiva ansatsen tydligast kommer att spegla vårt arbetssätt. Detta har vi även ansett 
vara nödvändigt för att uppsatsens syfte ska kunna besvaras. 
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2.2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Ett av de viktigaste valen vid genomförandet av en undersökning är om man ska använda sig 
av en kvantitativ eller kvalitativ metod. Den grundläggande skillnaden mellan dessa är om 
man använder sig av ord eller siffror i analysen. Kvalitativ forskning avser att omvandla 
observationer och anteckningar till ord. Kvantitativ forskning däremot avser att omvandla 
observationer och anteckningar till numerisk data. (Denscombe, 2003).  

Vilken av metoderna som är lämpligast att arbeta med, är beroende av vilket uppsatsens givna 
syfte är. Då vårt syfte har varit att undersöka hur Jolife har utformat sin försörjningsstrategi, 
utifrån sina specifika förutsättningar, var det lämpligt för oss att välja den kvalitativa metoden. 
I en kvalitativ studie försöker man skapa en djupare förståelse för det studerade 
problemområdet (Andersen, 1998). Vår förhoppning vid valet av den kvalitativa metoden, var 
att vi verkligen skulle få möjlighet att bilda oss en mer djupgående förståelse för hur man bör 
utforma försörjningsstrategier över tiden. En kvantitativ studie hade inte varit tillämplig för 
att utreda detta. Detta med anledning av att denna metod förklarar fenomen utifrån empirisk 
data, ofta i form av siffror, vilket sällan ger möjlighet till en djupare förståelse av det 
studerande fenomenet (Holme et al., 1997).  

Ytterligare en anledning till att vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden är dess 
flexibilitet. Metoden ger möjlighet att kontinuerligt utveckla en given frågeställning, och den 
har därför varit lämplig då vi under pågående arbetsprocess har ökat kunskapen i ämnet. Den 
ökade kunskapen kan i sin tur leda till behov att modifiera fastställd frågeställning (Holme et 
al, 1997). Vid uppsatsens start kände vi oss inte säkra på vilka faktorer som var av störst vikt 
vid utformning av försörjningsstrategier. Vårt metodval gjorde att vi inte behövde specificera 
dessa faktorer från början som vid en kvantitativ studie, utan vi kunde bilda oss en 
uppfattning om detta under processens gång. Det hade inte varit möjligt med en kvantitativ 
ansats. 

En nackdel med den kvalitativa metoden är att den är relativt tidskrävande (Holme et al., 
1997). Vi anser dock att den tidsram på tio veckor som funnits för uppsatsen har varit 
tillräcklig för att kunna genomföra denna kvalitativa undersökning.  

2.3 Tillvägagångssätt  
Vid insamlingen av empiriska data till undersökningen har vi genomfört en djupgående 
fallstudie på vårt studieobjekt Jolife. För att kunna få en så genomgripande och rättvisande 
bild som möjligt av den givna situationen har vi använt oss av både primär och sekundärdata.  

2.3.1 Fallstudier  
”Innan jag vet vad jag ska undersöka kan jag inte veta hur jag ska göra det” 

( Holme et al., 1997)  

Det är viktigt att inleda uppsatsprocessen med att identifiera sitt problem och därefter välja 
den metod som är mest lämplig för att uppnå syftet (Holme et al, 1997).  

Det syfte som vi formulerat för vår uppsats, är till stor del baserat på att vi avser att bilda en 
förståelse för den situation som Jolife befinner sig i. Detta kräver ett tillvägagångssätt som 
tillåter oss till en djupgående studie. Således har vi valt att genomföra vår undersökning med 
hjälp av en fallstudie som bygger på ett fåtal observationer, med flertalet aspekter. 
Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer av ett mindre antal personer. Vikten 
har lagts vid att få fram så mycket relevant information som möjligt, ur ett helhetsperspektiv 
(Wiedersheim-Paul et al., 1997). Vi anser att det krävs mer uttömmande svar från ett fåtal 
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individer för att kunna uppnå studiens syfte. Om man har behov av att samla in data som 
innehåller många observationer men ett fåtal aspekter är en enkätstudie passande 
(Wiedersheim-Paul et al., 1997). Detta överensstämmer dock inte alls med vårt syfte, som är 
att få en mer djupgående förståelse för ett specifikt problem. Andersen menar att en fallstudie 
inriktas på att försöka få insikt, upptäcka och tolka det man studerar, vilket gör den till en 
lämplig metod i vårt fall (Andersen, 1998).  

Ytterligare fördelar som har diskuterats med att använda sig av fallstudien som 
undersökningsmetod är att den ger möjlighet att studera problemet på nära håll (Merriam, 
2003). Dessutom anses den underlätta för forskaren att fånga hela komplexiteten i en 
företeelse då den ger möjlighet att undersöka flertalet variabler (Lunddahl et al., 1999). Dessa 
två aspekter var mycket viktiga i vårt arbete och i och med detta anser vi detta metodval som 
korrekt.  

Då vår uppsats tar sin utgångspunkt i en specifik problembild identifierat av vårt fallföretag, 
har vi inte ansett det vara aktuellt att undersöka andra verksamheter. Ett alternativ hade dock 
varit att genomföra en komparativ fallstudie med ett antal företag i en liknande situation. 
Detta val motiveras av att vi ansåg det essentiellt att skapa en så heltäckande bild som möjligt 
av vårt fallföretags situation och problematik. Jolifes specifika förutsättningar och utveckling 
har varit centrala för vår utredning och därför hade en komparativ fallstudie inte varit ett 
lämpligt val. Ytterligare ett argument för att endast undersöka Jolifes verksamhet var att det 
finns i dagsläget inga studier genomförda som behandlar försörjningsproblematiken i små 
snabbväxande högteknologiska företag. I och med detta ansåg vi det nödvändigt att utgå från 
ett enskilt fall för att kunna göra en heltäckande skildring av hur utvecklingen i en sådan 
verksamhet kan se ut. Vi anser även att vi med genomförandet av denna studie lägger grunden 
för fortsatt forskning inom detta ämnesområde. (se avsnitt 6.3 förslag till framtida forskning). 

Vi är medvetna om att möjligheterna att generalisera studiens resultat begränsas av att endast 
ett företag studeras (Merriam, 2003). Vår förhoppning är dock att trots detta till viss del kunna 
dra allmänna slutsatser. Det är viktigt att en fallstudie inte endast skall vara applicerbar på den 
studerade enheten, utan även på liknande företag (Denscombe, 2003). Jolife är ett litet 
högteknologiskt företag under kraftig expansion. Dess situation och förutsättningar är med 
stor sannolikhet inte unik för just dem, utan det finns en mängd små tillväxtföretag som 
upplever problem med sin försörjning. Utifrån dessa argument anser vi att Jolife är en lämplig 
undersökningsenhet som kan jämföras med andra företag i liknande situation. 

Det faktum att uppsatsen har sitt ursprung i att Jolife gett oss ett uppdrag, leder till att den 
vänder sig till två olika målgrupper. Dels till personer verksamma inom den akademiska 
världen, såsom forskare och studenter, dels till Jolife. Att försöka framställa en rapport som är 
relevant för båda målgrupper har vållat vissa problem under processens. Vi anser dock att 
slutresultatet är en rapport som, på ett lämpligt sätt, tar hänsyn till båda gruppernas intressen 
och förkunskaper. 

2.3.2 Insamling av primärdata 
Primärdata består av all information som forskaren själv samlat in från studieobjekt och 
originalkällor för denna studies specifika syfte (Andersen, 1998).  

Intervjuer 
Insamlingen av primärdata har bestått av intervjuer med anställda på Jolife. 

I linje med vårt metodsynsätt, ansåg vi att intervjuer var det lämpligaste tillvägagångssättet 
för primär datainsamling. Att genomföra enkätundersökningar hade inte varit en lika lämplig 
forskningsmetod, då det inte ger samma djupgående förståelse som intervjuer gör. Eftersom 
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intervjutekniken är särskilt lämpad vid framtagandet av grundlig och detaljerad information, 
var intervjuer den metod som passade bäst att arbeta med utifrån vårt syfte. Intervjuer 
möjliggör också att respondentens åsikter och idéer kommer fram, vilket är en annan aspekt 
som är viktig för vår uppsats (Denscombe, 2003). 

Inom metodlitteraturen finns ett antal begrepp för att beskriva hur strukturerad en intervju är. 
Vi har valt de termer som beskrivits av Lunddahl & Särvard (1999): standardiserad, 
semistandardiserad samt icke-standardiserad. 

Val av intervjupersoner 
I uppsatsens inledningskapitel definierar vi de två begrepp som är centrala. De är 
försörjningsstrategi och försörjningssystem. Dessa två begrepp ville vi undersöka närmare. Vi 
avsåg även att utreda hur Jolifes utveckling sett ut, och hur förutsättningarna har förändrats 
över tiden.  

För att kunna samla in empiriskt material för detta valde vi noggrant ut vilka personer som vi 
bedömde kunde förse oss med relevant information.  

Den första personen som vi intervjuat är Jolifes VD Erik von Schenck. Vi ansåg att han både 
kunde ge oss information om företagets försörjningsstrategi och om Jolifes övergripande 
utveckling. I och med detta fick vi en inblick hur de strategiska tankegångarna har sett ut i 
Jolifes olika utvecklingsfaser, och vilka förändringar i dess kontext som påverkat dessa.  

Vi har även intervjuat Jolifes inköpschef Kenneth Svensson. Vi gjorde bedömningen att även 
han kunde förse oss med tillämplig information om Jolifes utveckling och hur man utformat 
sin försörjningsstrategi därefter. Dessutom trodde vi att hans beskrivningar skulle kunna 
komplettera de som Erik von Schenck lämnat, samt tillföra ett annat perspektiv. Ytterligare en 
anledning till att Kenneth var lämplig att intervjua är att det är han som arbetar med inköp 
rent operativt på Jolife. Således avsåg vi att från honom samla in den information vi behövde 
för att beskriva Jolifes försörjningssystem. Detta i och med att vi definierat begreppet 
försörjningssystem att innefatta även det interna operativa arbetet att utvärdera, samarbeta och 
kommunicera med leverantörerna.  

I och med att vi använde oss av två källor för vår informationsinsamling är vår förhoppning 
att vi fått en djup och heltäckande bild av både försörjningsstrategin och försörjningssystemet. 
Dessutom anser vi ha fått en god förståelse för Jolifes samtliga utvecklingsfaser och vilka 
förutsättningar som präglade dessa.  

För att komplettera viss information som saknades om just utvecklingen fick vi vid ett besök 
på Jolife även tillfälle att diskutera denna med marknadschef Fredrik Arnwald. Han gav oss 
en grundläggande skildring av hur företagets har utvecklats som ökade vår förståelse för 
Jolifes situation ytterligare.  

Intervjuernas genomförande 
Totalt har vi besökt Jolife fem gånger under uppsatsprocessen. Under de två första besöken 
genomfördes inga intervjuer. I stället förde vi under dessa besök mer generella samtal med 
VD, Erik von Schenck, samt inköpschef, Kenneth Svensson, för att få heltäckande bild av 
problemställningen. Den förståelse för, samt insikt i, Jolifes situation som vi fått under dessa 
besök, har varit viktiga för att kunna tolka företagets verksamhet på ett bra sätt.  

Vid de tre intervjutillfällena har vi använt oss av den semistandardiserade intervjuformen. 
Den innebär att intervjuerna tar sin utgångspunkt i väl förberedda frågor till respondenten, 
med utgångspunkt i de informationsbehov vi identifierat. Detta för att säkerställa att vi skulle 
erhålla all relevant information som vi behövde till vår analys (Holme et al., 1997). Efter detta 
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fanns det möjlighet till modifiering av frågorna samt till fria följdfrågor vid behov.  

Just möjligheten att ställa följdfrågor, för att låta respondenten vidareutveckla ett resonemang, 
anser vi ha varit en av de största fördelarna med den semistandardiserade intervjuformen.  

Vi kände oss till viss del osäkra över vilka faktorer som var de väsentliga i Jolifes specifika 
kontext och därmed var det viktigt för oss att kunna ta in nya aspekter och synvinklar, vilket 
den semistandardiserade intervjuformen tillåter. Vår ambition har varit att under hela 
processen vara öppna för nya aspekter och synsätt, som har haft potential att vara relevanta 
för oss i det fortsatta arbetet. Detta underlättades av vårt val av intervjuform (Andersen, 1998). 
Vid en helt standardiserad intervju finns inte den möjligheten vilket gör att det finns risk att 
missa djupare aspekter och nya infallsvinklar. Vi bedömde även att den semistrukturerade 
intervjun var att föredra framför den ostrukturerade då det kan vara svårt att styra intervjun 
mot sitt mål (Denscombe, 2003). 

Frågorna har utformats efter utredningens problemformulering och har i största möjliga 
utsträckning kopplats till den valda teoretiska ansatsen, samt till den framtagna teoretiska 
referensramen (se bilaga 1 och 2 för samtliga intervjufrågor). Som tidigare nämnts har vi dock 
vid två tillfällen fört samtal i en mer ostrukturerad form för att kunna bilda oss en rättvisande 
bild av problematiken.  

Intervjuerna har, efter respondenternas tillåtelse, registrerats med bandspelare, för att vi skulle 
ha möjlighet att gå tillbaka till de delar som eventuellt varit oklara. Dessutom har noggranna 
anteckningar förts och för att tillförsäkra en korrekt svarstolkning, har återkoppling skett 
kontinuerligt med respondenten. 

Analysprocessen 

Efter varje intervjus genomförande bearbetade vi den insamlade informationen med strävan 
efter en så hög giltighet som möjligt (se närmare avsnitt 2.5). Vårt egentliga analysarbete 
påbörjades direkt efter det att vi gemensamt genomfört en sammanställning av det empiriska 
materialet. Dock hade vi analysen i åtanke redan vid valet av våra teorier och skapandet av 
vår teoretiska referensram för att säkerställa att analysen skulle vara genomförbar på Jolife. 
Detta helt i enighet med vårt abduktiva arbetssätt. 

Således hade samtliga gruppmedlemmar till viss del påbörjat analysarbetet i ett relativt tidigt 
skede, även om vi inte skrev någonting på analysen fram till förrän empirin var relativt 
färdigställd. I och med detta hade vi alla en viss förutfattad bild över hur teorierna och 
problemställningen var relaterade till varandra. Detta var dock något som vi ofta diskuterat, 
då vi under arbetets gång haft gemensamma möten flera gånger i veckan. Följaktligen hade vi 
alla samma bild över hur analysen skulle komma att se ut.  

När väl analysen skulle skrivas, inleddes detta arbete med en gemensam genomgång av vår 
teoretiska referensram, samt det empiriska materialet. Vi sammanställde våra tankar och 
resonemang i en övergripande struktur, som vi sedan arbetade utifrån. Vi var överens om att 
denna struktur skulle baseras på de teorier vi valt, för att tydliggöra våra resonemang.  

Analysprocessen fortskred vidare genom att vi arbetade med att försöka ”vända och vrida” på 
alla delar och analysera dem utifrån samtliga teoretiska perspektiv som ingår i vår teoretiska 
referensram. Detta arbete skedde både individuellt och gemensamt. Det slutgiltiga resultatet är 
både genomarbetat och framdiskuterat av samtliga gruppmedlemmar.  

2.3.3 Sekundärdata 
De sekundärdata som vi använt består av litteratur och artiklar från facktidskrifter inom de 
relevanta ämnesområdena. En del elektroniska källor har även använts. Dessutom har vi 
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tillägnat oss en hel del metodlitteratur för att kunna genomföra vår undersökning på bästa 
möjliga sätt. 

Vi har funnit detta material på olika sätt. Vid sökandet av teorier, modeller och fakta inom det 
identifierade ämnesområdet har vi inledningsvis använt oss av Lunds universitets databaser. 
Databaser som använts är Lovisa och Elin. Via dessa databaser har vi sökt efter vetenskapliga 
artiklar och böcker. Vi har även fått råd om användbar litteratur vid arbetsseminarium samt 
vid handledningstillfällen. Utöver detta har vi gått igenom artiklar som berör vårt 
problemområde och sökt oss vidare genom dess litteraturförteckningar. En del av materialet 
har vi dessutom funnit genom källförteckningar i rapporter som tar upp ämnen nära relaterade 
till vårt ämne. 

För att kunna ge en så precis skildring av litteraturen som möjligt, har vi i största möjliga 
utsträckning använt oss av ursprungskällor. Detta för att kunna tillämpa denna kunskap på ett 
så korrekt sätt som möjligt, vid vår analys. En nackdel med sekundärdata kan vara att denna 
skapats i något annat syfte och för användning i annat ändamål. Data kan också vara 
modifierade utan vår vetskap för att passa det ursprungliga syftet (Jacobsen, 2002).  

Vi är medvetna om det faktum att artiklar och litteratur kan innehålla författarnas subjektiva 
uppfattningar. Med detta i åtanke har vi försökt att ständigt ha ett kritiskt förhållningssätt till 
de källor vi studerat. 

2.4 Att bygga en teoretisk referensram 
När vi först kom i kontakt med vårt fallföretag Jolifes problembild upplevde vi att vi saknade 
teoretiska verktyg för att kunna genomföra en relevant analys. Ingen av de teorier vi tidigare 
stött på om försörjningsstrategier var anpassade för ett litet high tech företag i kraftig tillväxt. 
Istället har teorierna haft en mer generell utgångspunkt. Efter inledande litteraturstudier 
bekräftades detta. Således har vi arbetat fram en modell som ska vara applicerbar på denna 
specifika företeelse.  

Vi kom i kontakt med vårt fallföretag i ett inledande skede av uppsatsarbetet. Detta bidrog till 
att vi tidigt under processens gång fick en grundläggande kännedom om företaget och den 
aktuella problematiken. Således kunde vi redan då börja fundera över vilken typ av 
referensram som vore lämplig att applicera på Jolife och dess specifika situation. Vi 
identifierade relativt snabbt high tech samt kraftig tillväxt som två nyckelbegrepp i företagets 
kontext. Dessa har vi ständigt haft i bakhuvudet under arbetets gång och de utgör en viktig del 
av referensramen.  

Givet det tema vi valt för uppsatsen visste vi att huvudområdet skulle vara inköp och logistik. 
Således utgör detta ett huvudtema i referensramen. Enligt de begreppsdefinitioner som 
återfinns i kapitel 1, blev försörjningsstrategi det begrepp som vi kom att arbeta med. Man 
kan säga att det är ovanstående som tillsammans ger referensramen sin övergripande struktur 
och samtidigt fungerar som en avgränsare. Det påvisar vilken del av ett företags värdekedja 
som undersökts.  

Efter en djupgående litteraturorientering, inom det givna ämnesområdet försörjningsstrategi, 
fann vi ett antal aspekter som flertalet författare framhållit som viktiga. Vi drog slutsatsen att 
de flesta forskare beskrivit vikten av att samarbeta för att utveckla ett framgångsrikt 
försörjningssystem. Samtidigt identifierade vi leverantörsklassificering som en annan 
huvudtanke vid strategiutveckling. Dock sökte vi efter en modell som samlade dessa aspekter 
om utformning av försörjningsstrategier, samt identifierade några fler viktiga områden. Detta 
för att undersöka hur Jolife arbetat med dessa olika parametrar i sin försörjningsstrategi, under 
olika faser i sin utveckling. Efter en tid fann vi Monczka & Trents ”best practice” modell 
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som är ett slags föredöme för hur man bör utforma just försörjningsstrategier. Således 
beslutade vi att denna modell borde ingå i vår referensram. Modellen är egentligen cykel- 
baserad men vi har valt att endast använda oss av de steg de identifierat som olika aspekter av 
strategiutformningen. 

Vår teoretiska referensram kompletteras vidare med en ytterligare en del, nämligen 
livscykelmodellen. Anledningen till detta är att vi vid våra inledande besök på Jolife fick 
skildrat hur deras försörjningssystem utvecklats över tiden. VD Erik von Schenk visade oss 
hur systemet sett ut under olika perioder under företagets relativt korta historia och beskrev 
vad som var de bakomliggande faktorerna, till att förändringarna genomförts. När vi sedan i 
gruppen diskuterade dessa olika faser, kom vi fram till att de faktorer som ändrats i Jolifes 
kontext, gick att knyta an till livscykelmodellen på ett logiskt sätt. När vi sedan undersökte 
detta djupare fann vi flera författare som diskuterade vikten att anpassa sitt försörjningssystem 
till sin utveckling givet just livscykeln. Således valde vi livscykeln till den modell som skulle 
utgöra den sista delen och knyta ihop vår referensram på ett bra sätt.  

Efter en tids arbete med uppsatsen upptäckte vi att en aspekt som vi inte tidigare identifierat 
som relevant i sammanhanget ständigt återkom, nämligen Jolifes förhandlingsposition 
gentemot sina leverantörer. Vi enades med anledning av detta att maktförhållanden var en 
viktig del för att undersöka vårt problem. Denna inkluderades därmed som den sista 
beståndsdelen i referensramen.  

De teorier som tillämpats är menade att i högsta möjliga mån bidra till att uppfylla det för 
uppsatsen formulerade syftet. Det finns inom företagsekonomi ett stort antal teorier som 
behandlar området inköp och försörjningssystem. De flesta är relativt generella modeller utan 
specifik branschanknytning.  

I enlighet med vårt syfte har vi inte haft för avsikt att analysera generella faktorer som är 
relevanta för utformningen av ett företags försörjningssystem. I stället ville vi smalna av 
begreppet för att se hur vårt fallföretag, som vi identifierat som ett snabbväxande high tech 
företag, bör arbeta. Dock finns inte någon direkt ingående forskning kring vare sig 
försörjningssystem i medicintekniska företag, eller i små snabbt växande små företag, att 
tillgå. Detta gör att vi har försökt att anpassa dessa generella modeller till vårt fallföretags 
specifika kontext. Kraftig tillväxt och high tech nämndes tidigare som delar av denna. Då 
Jolife verkar på en högteknologisk marknad anser vi detta vara ytterligare en aspekt som är 
viktig att ta med. Den kraftiga tillväxten kan sägas vara den faktor som mest påtagligt 
påverkar hela företaget och dess verksamhet. Av denna anledning ingår även tillväxt som en 
del i referensramen. Dock utgör inte tillväxt ett eget teoriavsnitt utan ingår som en fas i 
livscykelmodellen. Detta för att vi studerat tillväxt som en del av företagsutvecklingen och 
inte som ett fenomen i sig.  

2.5 Metodreflektioner 
I samtliga vetenskapliga studier är det betydelsefullt att beakta både tillförlitlighet och kvalitet 
i de metoder och källor som använts vid genomförandet (Andersen, 1998). 

2.5.1 Validitet 
Med validitet menas att man i studien mäter det som avses mätas och instrumentens förmåga 
att göra detta. Vidare kan validitetsbegreppet delas in i inre och yttre validitet, där det 
förstnämnda gäller överensstämmelsen med verkligheten och det sistnämnda avser 
överförbarheten av resultatet till andra kontexter (Merriam, 2003). 

Vid användandet av en kvalitativ ansats med intervjuer som främsta datainsamlingsinstrument 
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sätts detta på prov. För att denna undersökning ska kunna generera en hög validitet har arbetet 
kontinuerligt att avstämts med handledare och med övrig involverad personal på Jolife. 
Dessutom anser vi oss haft god kommunikation med vår handledare på Ekonomihögskolan 
under processens gång. 

Ytterligare en faktor som vi bedömde torde öka utredningens validitet var användandet av i 
förväg formulerade frågor vid intervjutillfällena. Risken att bortse från väsentliga 
frågeställningar har på detta vis minimerats. Dock är vi medvetna om att vi eventuellt har 
förbisett aspekter som hamnat utanför dessa frågor då vi, särskilt i början av uppsatsprocessen, 
hade begränsad kännedom om företagets situation.  

Vår förhoppning är att vårt val av den semistandardiserade intervjun, med möjlighet för 
respondenten att vidareutveckla sina resonemang, har minskat detta i så stor utsträckning som 
möjligt.  

Slutligen kan validiteten ifrågasättas av att intervjuaren i sin roll låter sig färgas av personliga 
värderingar. Vi är medvetna om detta faktum och det är till viss del omöjligt att undvika detta 
då en stor del av de personliga värderingarna är omedvetna. Dock anser vi att vi minimerat 
risken då vi förhand hade vetskap om detta.  

Att arbeta för en hög validitet har varit en viktig aspekt i arbetet med denna uppsats för att den 
ska få en trovärdig status. Vi har därför systematiskt försökt ha detta i åtanke vid 
genomförandet av studien.  

2.5.2 Reliabilitet 
En undersöknings reliabilitet värderas efter noggrannhet i mätningar samt precision i 
bearbetande av information. Begreppet anger i hur hög grad resultaten från ett mätinstrument 
ger tillförlitliga och stabila utslag som inte påverkas av tillfälligheter (Holme et al., 1997).  

Reliabilitet speglar tillförlitligheten och stabiliteten i studien. Detta innebär att upprepningar i 
undersökningen ska leda fram till samma resultat. Vid en kvalitativ datainsamling hämtas 
primärdata bland annat från intervjuer, vilka kan ge missvisande svar som beskrivits tidigare. 
Datainsamlingsmetoden innebär således att sannolikheten att kunna erhålla samma resultat 
vid upprepning av undersökningen är föga trolig. En kvalitativ undersökning kan därför sällan 
genomföras igen. (Wiedersheim-Paul et al., 1997). 

Vi har trots svårigheterna med ovan beskrivna fakta kontinuerligt arbetat för att uppnå en så 
hög reliabilitet som möjligt. Efter samtliga intervjutillfällen har vi gått igenom vad som sades 
under intervjun så att vi inte har missförstått någonting. För att minimera risken för 
feltolkningar har samtliga gruppmedlemmars noteringar sedan sammanställts. Vid olika 
tolkningar har vi noga diskuterat för att komma fram till en förhållandevis gemensam 
uppfattning. I dessa situationer har vi även tagit hjälp av den registrerade intervjun för att 
säkerställa korrekta svarstolkningar.  

Vid utvärderingen av en undersöknings reliabilitet föreligger två effekter som är 
betydelsefulla att tänka på; intervjuareffekten och kontexteffekten (Jacobsen, 2002).  

Intervjuareffekt 
Vi har försökt vara ständigt medvetna om den intervjuareffekt som kan uppkomma under en 
intervju. Denna effekt blir ett faktum då personen som utför intervjun får en inverkan på dess 
utfall. Detta kan bland annat ske genom kroppsspråk, ordval eller ledande frågor. Följaktligen 
har vi försökt vara uppmärksamma på samtliga faktorer som skulle kunna påverka vår 
respondent under intervjun. 

Informationen kan dessutom snedvridas genom de tolkningar som intervjuaren gör av svaren. 
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Dessa tolkningar kan till exempel påverkas av de antaganden och förväntningar som denne 
bär med sig från tidigare. Vi har försökt undvika detta genom att växelvis ställa frågorna samt 
att kontinuerligt diskutera vad som egentligen sades vid intervjuerna. 

Kontexteffekt 
För att intervjupersonen skulle känna sig bekväm och för att intervjun skulle bli så naturlig 
som möjligt, skedde alla intervjuer på Jolifes lokaler i Ideon i Lund. För att få så fullständig 
återgivning som möjligt spelades alla djupintervjuer in med en bandspelare. Vi tror att detta 
har minskat risken för kontexteffekter. 

Den halvstrukturerade intervjuformen ger dessutom möjlighet till följdfrågor vid eventuella 
oklarheter vilket torde påverka reliabiliteten positivt. 

2.5.3 Källkritik 
Det föreligger tre kriterier för källkritik; samtidskrav, beroendekritik samt tendenskritik 
(Wiedersheim-Paul et al., 1997). 

Samtidskrav innebär att den information som samlas in vid studiens genomförande är nutida 
och aktuell. Vi har försökt använda oss av så tidsenliga källor som möjligt Detta underlättas i 
vårt fall av det faktum att den högteknologiska industrin kan anses vara relativt ny. Dock är 
vissa av modellerna inom försörjningsstrategi ett antal år gamla. Detta gäller i vårt fall både 
Kraljic (1983), Monczka & Trent (1991) samt Fischer (1997). Vi har dock gjort bedömningen 
att modellerna detta till trots fortfarande är relevanta för tillämpning. Bland annat för att både 
Kraljic och Monczka & Trents modeller finns återgivna i van Weeles ”Purchaisng and supply 
management” som är en av de mest använda läroböckerna inom detta ämnesområde idag. 
Fischer refereras ofta till i nyligen publicerade artiklar, se t.ex. Vonderembse et al. (2004) 
samt Aitkena, (2003). Livscykelmodellen har visserligen ett antal år bakom sig men är 
numera en väl etablerad modell inom företagsekonomi och kan därför anses som aktuell. Vi 
har även försökt tillämpa principen om samtidskrav på de artiklar och uppsatser i relevanta 
ämnen som studerats under processen.  

Beroendekritik anger om källorna som använts är beroende av varandra. De primärdata som 
samlats in under processen är endast baserat på personal hos Jolife. Detta gör att ett visst 
beroendeförhållande mellan dessa personer föreligger. Vi vill påpeka att vi är medvetna om 
detta och har därför försökt vara kritiska i tolkandet av deras svar. 

Tendenskritik avser respondenten eller uppgiftslämnarens eget intresse i frågan. Vi är 
medvetna om det faktum att samtliga primärdata baseras på intervjuer med Jolifes interna 
personal. Detta skulle kunna bidra till att en allt för positiv bild av företaget återges. Dock kan 
vi inte göra annat än att utgå ifrån att våra respondenter agerat på ett professionellt och sakligt 
sätt. Vi har även till viss del använt oss av Jolifes eget material i uppsatsens sekundärdata. 
Bland annat så har vi till viss del använt oss av information från företagets hemsida. Dock har 
vi ansett oss vara medvetna om den subjektivitet som kan förekomma i detta material, och 
således granskat det kritiskt. 

Slutligen kan det vara relevant att notera att den högteknologiska industrin ständigt präglas av 
en hög förändringstakt och att uppgifter inom ämnet snabbt kan bli inaktuella. Således blir 
denna uppsats en skildring av nuläget, med reservationen att vissa förutsättningar snabbt kan 
komma att förändras. 
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3 Teori 
Teorikapitlet syftar till att ge läsaren en teoretisk bakgrund till det aktuella ämnesområdet. 
Inledningsvis redogörs för hur urvalet av teorierna har gått till. Vidare presenteras de teorier 
som utgör grunden för den analys som senare kommer att genomföras på fallföretaget. Dessa 
teorier knyts avslutningsvis ihop till det ramverk som utgör uppsatsens teoretiska referensram, 
och ett analysverktyg för vårt empiriska material. 

I teoriavsnittet tar vi upp ett antal teorier, modeller och begrepp som vi anser ger en så 
heltäckande bild av det undersökta problemområdet som möjligt. Det finns en ansenlig mängd 
litteratur inom ämnesområdet inköp och supply chain. Även om både livscykeln och 
försörjningsstrategier finns det mycket skrivet och vi anser att en genomgång av begreppen är 
nödvändig för att klargöra hur vi definierar och använder dessa.  

Den litteraturorientering som teorikapitlets första del består av är dessutom viktig för att ge 
läsaren en grundläggande förståelse för de teorier som finns inom det valda fokusområdet. 
Meningen är även att de diskuterade teorierna ska utgöra en struktur för den analys av 
försörjningsstrategierna som genomförts. 

Uppsatsens teoretiska referensram baseras på de delar, av de teorierna som diskuteras, som är 
mest relevanta för vårt syfte. Referensramen är baserad på de centrala ämnesområdena 
försörjningssystem och försörjningsstrategier. Vår utgångspunkt har varit att dessa bör 
anpassas efter ett företags specifika situation och förutsättningar. Hur dessa förutsättningar 
förändras för ett företag under tillväxt, undersöks genom livscykelmodellen. Mer ingående 
resonemang kring inköpsarbetet, den högteknologiska branschen och maktförhållanden 
mellan företag och leverantör, ansågs också nödvändiga, för att undersöka området på ett 
grundligt sätt. 

Vår ambition har varit utveckla en teoretisk bild, som i så stor utsträckning som möjligt 
speglar den verklighet vi studerat. Vårt fallföretag ska känna igen sin situation i vår teoretiska 
beskrivning och dessutom få ökad förståelse varför situationen ser ut som den gör. Vi är 
medvetna om att detta begränsar modellens generaliserbarhet på andra branscher, men anser 
det dock vara mer relevant att beskriva hur de specifika förutsättningarna präglar hur man kan 
arbeta med övriga modellerna i ramverket. Det är dessutom nödvändigt att ta hänsyn till dessa 
för att kunna uppnå uppsatsens syfte. 

3.1 Supply chain och supply chain management 
Inom logistik och inköpsrelaterade teorier och litteratur förekommer en ansenlig mängd 
nyckelbegrepp. I dag används många av dessa synonymt med varandra (Jonsson & Mattson, 
2005). Med anledning av detta anser vi det relevant att inleda med en utredande diskussion 
kring de olika begreppen. 

Ursprungligen härstammar begreppen supply chain och supply chain management från 
logistiken (Christopher, 2005). Logistik har definierats på många olika sätt, men den 
huvudsakliga innebörden av begreppet återfinns i följande definition:  

”Logistik omfattar de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service vid 
rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad.” (Lumsden, 1998) 

Dock missar denna definition en aspekt som lyfts fram som allt viktigare i sammanhanget, 
nämligen det informationsflöde som följer produkten genom kedjan. För att få med denna 
aspekt, kompletterar vi den första definitionen med den som Council of Logistic Management, 
världens största branschförening inom logistik, formulerat:  
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”Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, and controls the 
efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and related 
information between the point of origin and the point of consumption in order to meet 

customers’ requirements” (www.clml.org) 

Begreppet supply chain åsyftar ett logistiskt system. Ett sådant system består av de enheter, 
aktiviteter, information och resurser som omvandlar ett företags input till dess output 
(http://en.wikipedia.org:1). Det kan även ses som flödet av råmaterial genom företaget till den 
slutliga produkten (Hsu & Sun, 2005). Begreppet uppmanar således att se ett företags 
aktiviteter som delar i ett logistiskt system (Mattson, 2002). 

Supply chain management innebär strategisk planering, implementering och uppföljning av 
företagets supply chain (http://en.wikipedia.org:2). Arbetet går ut på att få företags flöden att 
fungera på ett så kostnadseffektivt och kundanpassat sätt som möjlig (Aronsson et al 2003).  

Council of Supply Chain Management Professionals (www.cscmp.org ) lägger extra vikt vid 
att begreppet även omfattar sättet att samarbeta med sina partners, exempelvis företagets 
leverantörer(www.cscmp.org:1). 

Begreppet består således av en operativ del som omfattar det faktiska arbetet som utförs, och 
en strategisk del som omfattar de bakomliggande strategiska reflektionerna. 

Anknytning till våra begrepp 
Enligt den inledande begreppsdefinition som presenterades i uppsatsens första kapitel 
använder vi följande definition av begreppet försörjningssystem: 

”Det grenverk av leverantörer och underleverantörer, som tillgodoser företaget med de varor 
och tjänster som krävs för att företaget ska kunna tillverka sin slutprodukt. Begreppet 

omfattar även det interna operativa arbetet att utvärdera, samarbeta och kommunicera med 
leverantörerna.” 

Vårt andra begrepp som definierades i inledningen är försörjningsstrategi. Det definierades på 
följande sätt: 

”Ett företags försörjningsstrategi är den utarbetade plan som beskriver hur företaget ämnar 
utforma sitt försörjningssystem.”  

Denna definition stämmer bra överens med den strategiska delen av supply chain 
management. I nedanstående figur sammanfattas hur begreppen är relaterade till varandra. 

 
Figur 3.1 - Koppling mellan begreppen 

 

Supply Chain Supply Chain Management 

Operativt Strategiskt 

Försörjningssystem Försörjningsstrategi 
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3.2 Högteknologiska företag 

3.2.1 Definition av high tech  
Detta avsnitt baseras på Mohr (2004).  

High tech är en förkortning av det längre begreppet high technology, som på svenska kan 
översättas till högteknologi. De företag som verkar i en högteknologisk kontext, benämns ofta 
high tech företag. Framöver kommer vi använda termerna high tech företag, högteknologiska 
företag och innovativa företag synonymt.  

Det finns många definitioner på högteknologiska företag och ett exempel är den som 
formulerats av US Congress, Office of technology assessment:  

”(Those) engaged in the design, development, and introduction of new products and/or 
innovative manufacturing processes through the systematic application of scientific and 

technical knowledge”  

Ofta klassificeras vilka industrier som är högteknologiska av statliga institutioner efter t.ex. 
andel forknings- och utvecklingskostnader i förhållande till totala kostnader eller efter antal 
patent.  

Dessa kritiseras till viss del av Mohr som istället väljer att definiera high tech produkter enligt 
ett visst antal karaktärsdrag för industrin. 

• Osäkerhet på markanden 

• Kraftigt föränderlig konkurrens 

• Teknologisk osäkerhet 

• Vikten av nätverksrelationer och industriella standarder 

De två första punkterna berör slutet av företagets värdekedja och de två sista berör början av 
densamma.  

3.2.2 Produktmodellen 
Fischer beskriver i sin artikel, ”What’s the right supply chain for your product” (Fischer, 
1997), hur ett företags strategi helt beror på vilken typ av produkt företaget tillhandahåller. 
Han presenterar där ett mindre ramverk för hur man bör utforma försörjningsstrategin efter 
produkttypen. 

” Each product category requires a distinctly different kind of supply chain. The root cause of 
the problems plaguing many supply chains is a mismatch between the type of product and the 

type of supply chain” 

Det finns enligt Fischer två produkttyper; standardprodukter och innovativa produkter: 

Standardprodukter karaktäriseras av att de tillfredställer ett grundläggande behov, vilket gör 
att efterfrågan är relativt jämn över tiden. De har dessutom långa livscykler, vilket bidrar till 
ytterligare stabilitet. Men dessa stabila förutsättningar ger en trygghet som lätt attraherar 
andra företag. Denna ökande efterfrågan leder på sikt till att marginalerna pressas ner till 
relativt låga nivåer.  

Innovativa produkter kännetecknas av osäkerhet angående kommande efterfrågan. Produkten 
är ny i sitt slag, något som leder till att det är mycket svårt att förutspå hur stor marknaden 
kommer att bli. Då innovativa produkter ofta är unika i sitt slag, kan tillverkaren ta ut en 
prispremie i form av högre marginaler. Dessutom kännetecknas denna produkttyp av att 
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livscykeln är betydligt kortare än för standardprodukter. Tekniken uppdateras ständigt och 
nya produktversioner lanseras ständigt. 

”With their high high profit margins and volatile demand, innovative products requires a 
fundamentally different supply chain than stable, low-margin products do” 

Till dessa båda produkttyper finns det, enligt Fischer, två olika grundidéer för 
försörjningskedjor. 

1. Tillverkning av standardprodukter ska ske med fokus på effektivitet. I och med den 
relativt stabila efterfrågan för standardprodukter är det ofta enkelt att matcha 
företagets utbud med marknadens efterfrågan. Således kan företag som tillverkar dessa 
produkter fokusera på att reducera kostnaderna. Den stabilare efterfrågan gör att man 
kan bygga upp tillförlitligare prognoser, över kommande försäljning. Detta tillåter 
företagen att arbeta mer med att exakt planlägga orderintag, produktion, leverans, 
vilket gör att hela försörjningskedjan kan utformas för att minimera inventarier och 
maximera produktionseffektivitet. Stabiliteten förstärks ytterligare av den låga 
produktförändringsgraden hos standardprodukterna. Den möjliggör 
tillverkningsprocesser som är optimerade för högre volymer. Det viktigaste 
informationsflödet blir det som sker inom den egna försörjningskedjan mellan 
leverantörer, tillverkare och återförsäljare för att samordna sina aktiviteter för att möta 
den förutsägbara efterfrågan till lägsta möjliga kostnad. 

2. De innovativa produkterna kräver hög flexibilitet. Ovanstående angreppssätt, med 
fokus på effektivitet, är helt fel för innovativa produkter. De osäkra 
marknadsförhållandena ökar risken för både överskott och underskott i utbudet. De 
höga marginalerna som ofta föreligger och vikten av att snabbt etablera en position på 
marknaden gör att kostnaderna för utbudsunderskott ökar i detta sammanhang. 
Samtidigt ställs det krav på tillverkningsprocessen, att den ska kunna ställas om till de 
förändringar, som ständigt görs i produkten. Det är ekonomiskt ohållbart att göra 
större investeringar i maskiner och verktyg som sedan inte kan användas vid en större 
förändring av produkten. Det är inte endast företagets egna arbete som behöver vara 
flexibelt. Även leverantörer måste väljas baserat på hur snabba och flexibla de är och 
inte på kostnadsbasis, som i fallet med standardprodukten. 

Effektivitetsfokus Flexibilitetsfokus
Standardprodukt Rätt Fel
Innovativ produkt Fel Rätt  

Figur 3.2 - Matching supply chain with product type, Fischer (1997) 

3.3 Produktlivscykeln 
En av de mest kända teorierna inom företagsekonomi är teorin om produktens livscykel. Den 
har nämnts i otaliga böcker och verk, i flera olika former 
(www.valuebasedmanagement.net:1 ), men med samma grundläggande utformning. Teorin 
bygger på en liknelse mellan en produkts utveckling i olika tillväxtfaser och den biologiska 
livscykeln (www.marketingteacher.com:1). 



Försörjningsstrategier i högteknologiska tillväxtföretag – en fallstudie av Jolife AB 
Kapitel 3 - Teori 

 27 

 
Figur 3.3 - Produktlivscykeln 

Den första fasen är introduktionsfasen. Fasen utgör tiden vid och omedelbart efter skapandet 
eller födseln. Produkten har precis introducerats på marknaden och företaget strävar efter att 
produkten ska få fotfäste. Produkten är oftast inte färdigutvecklad varvid företaget fortfarande 
lägger resurser på att vidareutveckla. Det är också viktigt att arbeta med marknadsföring av 
produkten för att finna det tidigare nämnda fotfästet. Grant formulerar de viktigaste 
framgångsfaktorerna som just överlägsen produktutveckling, innovation och förmåga att 
profilera produkten (Grant, 2005).  

Nästa fas är tillväxtfasen. Under denna fas ökar produktions- och försäljningsvolymerna 
markant. Företaget måste kunna anpassa hela sin verksamhet efter de nya förhållandena. 
Grant identifierar de viktigaste framgångsfaktorerna till att kunna anpassa produktdesignen 
för massproducering, tillgång till distributionskanaler och fortsatt hög produktutveckling. 

Den tredje fasen är mognad. Tillväxten har nu avstannat och stabiliserat sig på en fast nivå. Är 
produkten varaktig i tiden, kommer denna fas att vara den längsta. Fasen karaktäriseras av 
konkurrens genom att differentiera produkten eller att erbjuda lägst pris.Det blir därför viktigt 
att kunna hålla nere tillverkningskostnaderna. 

Cykelns sista fas är nedgång. Produkten tappar i volym. Det kan t.ex. bero på att det kommit 
andra produkter som ersätter eller gör den första produkten obsolet, eller att konsumenternas 
preferenser ändrats. Läget är oftast oönskat och kan vara ett tecken på att det är tid att 
avveckla produkten. Ska man fortsätta gäller det att fortsatt kunna pressa kostnader och 
rationalisera bort de delar som är mest kostsamma. 

Livscykelsmodellen används oftast på enskilda produkter. Man kan dock framgångsrikt 
applicera den på andra föremål. Man kan vidga vyn från en enskild produkt, till en hel grupp 
av produkter, ett företag, eller till en hel bransch. Man kan även applicera livscykeln på en 
relation mellan två företag. De övergripande faserna i form av en inledning, en tillväxt, en 
mognad och slutligen någon form av nedtrappning kan identifieras i samtliga. 

3.3.1 Inköpsarbetet 
Försörjningsstrategin och inköpsavdelningens organisatoriska struktur ändras över företagets 
livscykel, och i denna förändringsprocess går företaget igenom ett antal steg. Detta 
resonemang har förts av flera forskare inom området och sammanfattas av van Weele (2005). 
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Van Weele själv menar dock att modellen ska användas med viss försiktighet eftersom 
validiteten och reliabiliteten i modellen aldrig har undersökts. Det är t.ex. svårt att säga hur 
många steg det finns, samt om alla företag går igenom alla de olika stegen och i vilken 
ordning.  

I vår analys använder vi modellen som ett deskriptivt verktyg för att se hur inköpsarbetet, som 
en del av försörjningsstrategin, generellt ändras över företagets livscykel, i ett teoretiskt 
perspektiv. Vi ser därmed inte en tydlig gräns mellan de olika stegen, utan plockar ut de 
faktorer och förändringar som vi anser är mest signifikanta för vårt fallföretags utveckling, i 
en någorlunda kronologisk tidsordning.  

Nedan följer en genomgång av de sex olika stegen som modellen baseras på:  

Steg 1. Transaktionsorientering - serve the factory 
I den inledande fasen är den primära uppgiften för inköpsavdelningen att hitta leverantörer 
som kan leverera tillräckligt antal komponenter och råmaterial för att säkerställa kontinuerlig 
produktion. Någon uttalad inköpsstrategi existerar inte då företaget befinner sig i en inledande 
fas av sin utveckling. Rent organisatoriskt är inköp ofta en mindre avdelning, som 
förmodligen är under direkt kontroll av produktions- eller logistikchefen. Avdelningen är 
starkt fokuserad på operativt och administrativt arbete.  

Steg 2. Kommersiell orientering  
I detta stadium anställs ofta en inköpschef och en implementering av ett mer proaktivt 
arbetssätt påbörjas. Det inköpsrelaterade arbetet har fokus på leverantörsförhandlingar där 
målet är att få lägsta möjliga pris av leverantören. Detta är dock ofta problematiskt då 
företaget i denna fas fortfarande är relativt litet och därmed ofta innehar en svag 
förhandlingsposition. Inköpsstrategin, om någon sådan existerar, fokuseras starkt på låga 
priser och kortsiktiga relationer. Den utvärdering som görs av leverantörerna grundas på 
prisvariationer och leveranssäkerhet.  

Steg 3. Koordinerat inköp 
I detta steg börjar företaget utforma en mer långsiktig och genomtänkt strategi för inköp och 
försörjning. Förutom att påverka inköpspris och materialkostnader, har inköpsfunktionen en 
betydelsefull roll i att påverka kvaliteten på inköpta produkter. Även inköp som inte är 
relaterade till produktionen uppmärksammas. Dessutom börjar ledningen inse 
inköpsavdelningens strategiska betydelse. Supply chain management blir en central fråga och 
man försöker samordna sina inköp och leverantörer. Det operativa inköpsarbetet är ofta 
centraliserat och rutinbaserat.  

Steg 4. Intern integration – tvärfunktionellt inköp 
Detta steg karaktäriseras av att man inom företaget börjar inse vikten av att fokusera på de 
totala inköpskostnaderna och inte endast på kostnader för inköpta komponenter. 
Nyckelleverantörer integreras och ett mer relationsbaserat, långsiktigt förhållande etableras. 
Inköpets strategiska betydelse blir allt mer påtaglig och inköpsavdelningen engageras i 
strategiska frågor som t.ex. outsourcing. 

Steg 5. Extern integration – supply chain management  
Ytterligare fokus på strategirelaterade frågeställningar som outsourcing och leverantörernas 
involvering i t.ex. produktutveckling. Inköpsavdelningen har hand om alla inköp, dock är 
denna ofta mindre centraliserad och består av flera mindre divisioner.  
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Steg 6. Value chain orientation  
I modellens slutliga fas är verksamheten och inköpsstrategin så pass utvecklad att fokus kan 
läggas på att leverera värde till slutkunden, och man kan se till den totala värdekedjan. 
Inköpsstrategin är fullt integrerad i den övergripande affärsstrategin. Informationssystemen är 
också starkt integrerade. 

3.4 Att utforma en försörjningsstrategi 
Vikten av ett företags försörjningsstrategi ökar i takt med dess ökade inköp. Eftersom de 
flesta företag idag spenderar mer än halva sin omsättning på inköp av komponenter och 
tjänster, är det mycket viktigt att de utformar sina försörjningsstrategier med stor omsorg (van 
Weele, 2005) 

Det finns ett antal olika modeller som beskriver hur man bör utforma sin försörjningsstrategi. 
Vi har valt att använda oss av Monczka och Trents modell från 90-talet, som tillhör en av de 
mer utredande modellerna. Den delar upp strategibegreppet på ett, för oss, mycket praktiskt 
sätt. 

En av de beståndsdelar som Monczka och Trent identifierar, är hur ett företag bör arbeta med 
klassificering av leverantörerna respektive produktens beståndsdelar. Detta är ett område som 
Kraljic behandlar i sin inköpsmatris från 1983. Denna modell presenteras för översiktighetens 
skull i ett eget avsnitt, efter Monczkas och Trents modell.  

3.4.1 ”best practice” modellen 
Monczka och Trent som är verksamma vid Michigan State University tog i början av 90- talet 
initiativ till en omfattande studie där storföretag som Shell, Coca-Cola, Motorola och Philips 
deltog. Företagen uppmanades att beskriva och jämföra sina försörjnings- och 
inköpsstrategier. Samtidigt som företagen kunde lära av varandras erfarenheter, 
sammanfattade Monczka & Trent de gemensamma dragen i strategierna. Resultatet 
presenteras i en form av ”best practice”- modell (van Weele, 2005), som beskriver hur ett 
företag bör arbeta med utformningen av sin försörjningsstrategi. Modellen bryter ner 
strategibegreppet i åtta olika beståndsdelar och den beskriver hur och med vilken inbördes 
prioritetsordning, företaget bör arbeta med de olika delarna.  

För att modellen ska kunna appliceras fullt ut, krävs att företaget, i likhet med företagen som 
modellen bygger på, är tämligen stort och väletablerat. Modellen tar inte hänsyn till de 
speciella förutsättningarna som gäller under ett företags barndom. Vissa av riktlinjerna är 
därför inte direkt tillämpbara på nystartade företag, och vi använder inte heller modellen 
enligt den cykliska prioritetsordning som den beskrivs på. Modellens fördel, och därmed 
anledningen till att vi trots allt valde den, är att den samlar de viktigaste beståndsdelarna vid 
utformning av försörjningsstrategin, och dessa åtta beståndsdelarna beskrivs nedan. 

1. Verksamhetsområdet 
Ett företag bör så tidigt som möjligt, resonera kring vilka aktiviteter som ska utföras inom 
företaget och vilka som bör utkontrakteras. Huvudregeln är att arbeta så nära sin 
kärnkompetens som möjligt. De aktiviteter som ligger långt ifrån företagets kärnkompetens 
bör utkontrakteras till ett företag som besitter just denna kärnkompetens och som därmed kan 
utföra ett bättre arbete till en lägre kostnad. 

2. Utveckla artikelstrategier och identifiera kostnadsbilden 
Företaget bör skapa sig en tydlig bild över kostnadsstrukturen för de olika komponenterna 
man köper in. De olika komponenterna ska klassificeras efter hur stor del av den totala 
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kostnaden de utgör. Hur man arbetar strategiskt med en leverantör ges av komponentens 
klassificering. 

Leverantörs- och komponentklassificering har behandlats av flertalet experter inom området. 
Kraljics modell är en av de mer kända. Vi redogör för den i nästa avsnitt (se 3.4.2). 

3. Val av leverantörer 
En tredje viktig del av strategin är hur många och vilka leverantörer företaget ska använda sig 
av. Antalet leverantörer blir en avvägning mellan redundans och skalfördelar. Företaget måste 
även fundera över vilka krav man behöver ställa på leverantörerna.  

Jämförelse av olika leverantörer görs för att hitta den bästa leverantören, som benämns ”best 
in class”. De grundläggande kriterierna som val av leverantör baseras på är:  

• Produktion: Vilken erfarenhet har leverantören av att tillverka liknande produkter? 

• Organisation: Personalens kompetens, utbildning och erfarenhet utvärderas. 

• Finansiell ställning: Har leverantören finansiella svårigheter, och hur viktigt är 
samarbetet för denna i termer av inkomst? 

• Design och tillverkningskapacitet: Hur ser leverantörens produktionsprocess ut, vilken 
kostnadskontroll finns, och vilken erfarenhet har leverantören med hantering av 
materialen som ska användas? 

• Erfarenhet och referenser: Vilka referenser har leverantören? Kan man få reda på 
något om leverantören av dennes tidigare samarbetspartners? Leveranssäkerhet, 
kvalitet och prisvärdhet är särskilt viktigt att utvärdera.  

4. Utveckla leverantörsrelationer 
Att i praktiken utveckla ett givande partnerskap för samtliga aktörer är ofta en lång och 
komplicerad process. Det är inte givet på vilket sätt och till vilken grad samarbetet ska 
utformas. Varje företag behöver tänka på att anpassa sin försörjningsstrategi efter sin egen 
specifika situation. I nästa kapitel beskrivs hur leverantörer kan klassificeras och hur man 
utifrån detta sedan utformar en strategi/förhållningssätt mot leverantören, samt hur olika 
grader av partnerskap utformas. Trenden idag är att företag strävar efter att bygga upp 
långsiktiga relationer med ett färre antal leverantörer.  

5. Integration av leverantörer i produktutvecklingen 
En del av leverantörerna kan med fördel involveras i produktutvecklingen. Detta är extra 
viktigt för företag som är verksamma inom branscher där den teknologiska utvecklingen är 
snabb och kostnaden för att utveckla nya produkter är hög. Leverantörer har ofta 
spetskompetens inom produktutveckling och design, inom just deras område, vilket kan 
utnyttjas på ett värdefullt sätt. Denna process påbörjas oftast genom att företagen startar 
gemensamma projekt, där personal från de båda företagen arbetar tillsammans.  

6. Leverantörens engagemang i slutprodukten 
För att förstärka relationen med sina leverantörer kan man i vissa fall öka intresset för 
slutprodukten. Målet är att öka leverantörens medvetenhet om slutkundens intressen. På så 
sätt kan man engagera leverantören fullt ut och därmed dra full nytta av dess kompetens inom 
inte bara produktutveckling och design utan även inom områdena marknad och försäljning. 
Den ultimata graden av integration anses vara om företaget lyckas få sina leverantörer att 
verkligen känna engagemang för slutprodukten. Man har då lyckats sträva mot samma mål, 
att således ständigt arbeta med slutkundens bästa i fokus. 
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7. Involvera leverantören i processutveckling 
Leverantörerna ska uppmanas att inte bara ge produkttekniska förbättringsförslag, utan även 
gällande arbetsprocessen. Det kan röra sig om allt från hur man ska standardisera vissa rutiner, 
till att göra organisatoriska förändringar. Dessa förslag ska inte tolkas som kritik, utan istället 
som tillförlitlig information om inom vilka områden förbättringspotential verkligen föreligger. 

8. Strategisk kostnadsreduktion 
Ett annat fokus för att förbättra samarbete med leverantörer är att minimera totala kostnader 
gemensamt. Man bör eftersträva att skapa en helhetsbild, inte endast över de direkta 
kostnaderna, som kostnaden för direkt material och komponenter, utan även de indirekta 
kostnaderna. Exempel på dessa kan vara kostnader för reklamation (rabatter, 
administrationskostnader, transporter vid retur), kostnader för stopp i produktionen, samt 
kostnader för förlorad goodwill och trovärdighet. Dessa utgör ofta en betydande del av de 
totala kostnaderna. Dessvärre är de svåra att både identifiera och mäta. I kraftigt integrerade 
steg integreras leverantörerna ytterligare ett steg genom att man har ambitionen att arbeta 
tillsammans för att reducera kostnaderna både för slutkund och inom processen. 

3.4.2 Kraljics inköpsportfölj 
När det gäller att forma sin försörjningsstrategi utifrån klassificering av komponenter, är 
Kraljics artikel, ”Purchasing must become supply management”, från 1983, vägvisande inom 
området. Fundamentalt i hans resonemang är att olika komponenter har olika betydelse för 
slutprodukten. Därmed har även de olika leverantörerna olika betydelse för företaget. Givet 
detta bör man utforma olika strategier för olika leverantörer, beroende på hur viktiga de är för 
företaget.  

För att kunna genomföra en strategiutformning på detta sätt, behövs först en klassificering av 
de komponenter som företaget använder i produktionen och därefter en analys av 
leverantörsmarknaden. Först då kan man skapa en klarhet i maktförhållandet mellan företaget 
och dess leverantörsmarknad, och därmed utarbeta olika förhållningssätt till olika leverantörer. 
Klassificeringen grundas på två variabler: 

1. Inköpets vinstpåverkan: inköpsvolym, procent av totala inköpskostnader, påverkan på 
produktkvalitet och tillväxtmöjligheter mm.  

2. Försörjningsrisken: markandens utbud av leverantörer, deras tillgänglighet, 
lagringsrisken, om det finns möjlighet att tillverka internt, konkurrenters efterfrågan 
och utbytbarhet. 

Utifrån dessa två kriterier, har Kraljic utarbetat en matris med olika produkt- och 
leverantörssegment, som var och en har olika betydelse för företaget. De olika segmenten 
kräver olika strategiska angreppssätt. 
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Figur 3.4 - Kraljics matris 

Strategierna för de olika segmenten beskrivs nedan: 

Prestationsbaserat partnerskap 
Strategiska produkter utgör, tillsammans med hävstångsprodukter, enligt van Weele, 
vanligtvis den största delen av ett företags totala omsättning. Strategiska produkter är ofta 
högteknologiska och köps i stora volymer. Ett byte av leverantör skulle ta lång tid och 
innebära höga kostnader. Små ändringar i prisnivån på dessa produkter, ger därmed en stor 
påverkan på produktionskostnaden och därmed lönsamheten i företaget. Därför bör 
leverantörsmarknaden bevakas noggrant.  

Leverantörsberoendet är högt, men ingen av parterna har något strategiskt övertag och därför 
förespråkas här ett partnerskapsbaserat förhållningssätt till leverantören och långsiktighet. Det 
handlar om att, gemensamt med leverantören, komma överens om lämpliga priser, 
samarbetsförhållanden och mål. Man bör sträva efter att knyta till sig leverantören genom att 
integrera denne i ett kontinuerligt gemensamt förbättringsarbete. Det kan t.ex. röra sig om 
kostnadsreduceringar, kvalitetsförbättringar eller process- och produktförbättringar. Om man 
ska använda sig av denna sorts leverantörsstrategi, är det extra viktigt att redan från början 
välja den bästa möjliga leverantören på markanden (best in class), och en noggrann 
utvärdering av dennes finansiella ställning, utvecklingspotential, produktionskapacitet, 
kvalitetsarbete och inte minst leverantörens intresse och förmåga för produktutveckling. 

Konkurrerande prissättning 
Hävstångsprodukter kan generellt sett köpas av ett stort antal leverantörer till en jämn kvalitet. 
De har dock stor påverkan på den totala produktkostnaden. Här har man som köpare en stark 
förhandlingsposition och för denna sorts produkter förespråkas därför ett mer aggressivt 
förhållningssätt. Det gäller att pressa priset bland de leverantörer som kan uppfylla minikravet 
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på kvalitet. Det är lätt att byta produkt och leverantör och därför kommer samarbetet med 
leverantörer av dessa komponenter att vara av kortsiktig art.  

Säkring av försörjning och uppsökning av alternativa lösningar 
Flaskhalsprodukter är relativt billiga, men har en hög försörjningsrisk, eftersom de kan 
erhållas endast från ett begränsat antal leverantörer. Leverantören har generellt en starkare 
förhandlingsposition än köparen, vilket kan medföra höga priser i förhållandet till kvaliteten 
och servicen som erbjuds. Här bör strategin vara att på kort sikt acceptera läget och främst se 
till att säkra tillgången, men att samtidigt leta efter alternativa lösningar Det kan t.ex. röra sig 
om substitut till produkten, andra konstruktionslösningar eller andra leverantörer. Att söka 
efter alternativa lösningar är dock ofta kostsamt. Detta på grund av alla de aktiviteter som 
måste utföras för att utvärdera en ny leverantör, t.ex. testning, företagsbesök och 
konsultkostnader. Detta gör att ledningen oftast undviker denna strategi.  

Kategorisk ledning  
Inköp av rutinprodukter medför generellt inga större problem för företag. Dessa har ofta låga 
priser och det finns många leverantörer att välja emellan. Här bör strategin vara att göra 
inköpet så enkelt, effektivt och på ett så rutinmässigt sätt som möjligt. Detta för att minimera 
de administrativa kostnaderna, och därmed kunna lägga tid och energi på viktigare produkter. 
Ett alternativ är att utkontraktera inköpet av dessa produkter och tjänster.  

3.5 Maktförhållandets inverkan på leverantörsstrategier 
Forskningsdebatten kring utformningen av försörjningsstrategier domineras av synen att 
integrerade leverantörskedjor är den optimala lösningen. Detta tycks vara den mest etablerade 
synen på hur ett försörjningssystem bör utformas. Detta är dock något som på senare tid har 
kommit att ifrågasättas. En av dem som ifrågasätter den tidigare uppfattningen är Andrew 
Cox (2001).  

Leverantörsintegration är det angreppssätt som är det mest förekommande i diverse ”best 
practice”- modeller för utformning av försörjningsstrategier. Cox menar att en aspekt som 
förbises vid leverantörsintegration, är maktrelationen mellan det köpande företaget och 
leverantör. För ett effektivt utnyttjande av dessa rekommendationer är det nödvändigt att det 
föreligger liknande maktförhållanden och relationer som i föregångarens fall. Problemet blir 
då att företag tar till sig dessa rekommendationer utan att ifrågasätta dess applicerbarhet på 
den egna verksamheten. Man bör alltid se till sin egen situation och bedöma vad som är 
tillämpbart utifrån denna. (Cox, 1999). 

Ofta föreställs det att ett nära leverantörssamarbete baserat på ömsesidigt beroende och 
långsiktighet är den ideala utgångspunkten för utformningen av ett försörjningssystem. Denna 
ömsesidighet till trots, strävar alltid de två parterna i en affärstransaktion, enligt Cox, ständigt 
efter att uppnå maximalt värde för den egna verksamheten. I och med detta förekommer det i 
samtliga affärsrelationer en målkonflikt, vilket kan resultera i en spännings- och 
konfliktsituation. Det är då det företag med det största maktövertaget som kan dra mest nytta 
av en affär. Både det köpande och säljande företaget kan dock genom sitt agerande och sin 
strategiutformning påverka sin maktsituation. 

De olika maktförhållandena är inte av bestående karaktär och således bör samtliga parter 
sträva efter att ändra förhållandena så att dess egen situation förbättras. Cox definierar fyra 
olika maktförhållanden mellan säljare och köpare som illustreras nedan: 
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Figur 3.5 The power matrix; Illustration av de fyra maktförhållandena mellan köpare respektive 

leverantör, egen bearbetning (Cox, 2001) 

Buyer dominance karaktäriseras av en situation med många leverantörer i förhållande till 
antalet köpare och höga byteskostnader för leverantörerna och låga för köparna. Dessutom är 
köparen en attraktiv kund för leverantören och utgör en betydande del av dess totala 
inkomster. Leverantören erbjuder ett standardiserat utbud och köparens ”search costs” är låga. 

Interdependence föreligger då marknaden präglas av få säljare och få köpare. För båda parter 
föreligger således förhållandevis få alternativa kunder respektive leverantörer Utöver detta 
existerar höga byteskostnader för samtliga parter. Det utbud som leverantören erbjuder är 
relativt unikt och köparens ”search costs” är relativt höga. 

Independence innebär att det på marknaden både förekommer många leverantörer och köpare. 
Därmed existerar många alternativ för samtliga parter dessutom har låga byteskostnader. 
Leverantörerns utbud är standardiserat och köparens ”search costs” är låga. 

Supplier dominance är den situation då det finns få leverantörer i förhållande till köpare. 
Köparens byteskostnader är höga medan leverantörens är låga. Vidare är det köpande 
företaget ej en speciellt attraktiv kund då denna utgör en relativt liten del av leverantörens 
totala inkomster. Leverantören erbjuder ett unikt utbud och köparens ”search costs” är höga. 

Beroende på vilken position det köpande företaget befinner sig i finns det enligt Cox (2001) 
olika strategier för att stärka sin position gentemot leverantören. Den bakomliggande strävan 
bör alltid vara att förbättra sin position i maktrelationen. Dessa strategier kommer inte att 
redogöras för i detalj. Sammanfattningsvis kan det köpande företaget göra följande för att 
stärka sin maktposition: 

• Öka företagets marknadsandel, d.v.s. företagets volymer 

• Öka leverantörens beroenderelation mot företaget t.ex. genom investeringar i 
företagets specifika utrustning eller produkter 

• Arbeta för kostnadstransparens 

• Minska företagets ”search costs” 

• Efterstäva att standardisera utbudet 

• Öka företagets attraktivitet gentemot leverantören 

3.6 Vår teoretiska modell och referensram 
De teoretiska modellerna som presenteras i detta kapitel utgör olika delar som tillsammans 
kan sättas samman till en gemensam modell för att bilda en förståelse över det fenomen vi har 
studerat. 

Vår utgångspunkt har varit att ett företags försörjningsstrategi ändras i takt med dess 
utveckling. Detta har teoretiskt illustrerats av livscykelmodellen. Produktens placering i 
produktlivscykeln ger olika förutsättningar, vilket i sin tur påverkar utformningen av 
försörjningsstrategin. 

Det ter sig vidare naturligt att sammankoppla produktlivscykeln med van Weeles 
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sammanfattade, deskriptiva modell över hur inköpsarbetet och försörjningsstrategier generellt 
ändras över företagets utveckling. Detta ger en beskrivande aspekt och utgör modellens grund. 

För att undersöka hur man mer praktiskt bör arbeta med utformning av försörjningsstrategi 
har vi valt Monczkas ”best practice” modell då den innefattar många viktiga aspekter av just 
strategiutformning. Denna modell utgör ett analysinstrument för att jämföra en teoretisk 
strategiutformning med en empirisk verklighet. Sammankopplat med livscykelmodellen kan 
man vidare undersöka hur strategiutformningen kan komma att ändras i olika faser av denna.  

 

 

Figur 3.5 - Från position i livscykeln till försörjningsstrategi 

Resonemanget om ändrande förutsättningar kan specificeras ytterligare. En speciell 
förutsättning som kan ändras i takt med avancemang i livscykeln, är graden av innovation och 
utveckling av produkten. Fisher beskriver i sin teori om hur just dessa förutsättningar 
påverkar försörjningssystemet. 

 
Figur 3.6 - Från grad av innovation till försörjningsstrategi 

En annan speciell förutsättning som ändras i takt med livscykeln, är maktförhållandet mellan 
företaget och dess leverantörer. Cox beskriver i sin modell hur maktförhållandet i sin tur 
påverkar försörjningsstrategin. 

 
Figur 3.7 - Från maktförhållanden till försörjningsstrategi 

Det finns även ett antal andra faktorer som skulle kunna påverka hur ett företag utformar sin 
försörjningsstrategi men som vi valt att inte undersöka. Dessa faktorer betraktar vi som 
statiska över livscykeln. Det kan röra sig om externa faktorer som konjunktur, politiska beslut, 
olika regleringar eller aktieägarkrav. 

Dessa fyra teorier kan användas parallellt för att komplettera varandra. Livscykelmodellen 
sammankopplat med van Weeles modellsammanfattning ger en övergripande struktur för att 
generellt se till de förändrade förutsättningarna. Monzkas ”best practice” modell ger åtta olika 
aspekter på försörjningsstrategi och utgör den teoretiska grunden för detta. De förändrade 
förutsättningarna specificeras vidare mer precist genom Fischers produktmodell samt Cox 
maktstrukturmodell. Tillsammans formar de ett analytiskt verktyg för att, med utgångspunkt 
från livscykeln, analysera utformningen av försörjningsstrategin och försörjningssystemet. 

Maktförhållanden Cox Försörjningsstrategi Position i livscykeln 

Grad av innovation Fisher Försörjningsstrategi Position i livscykeln 

Position i livscykeln Förutsättningar Försörjningsstrategi 

van Weele 

Monczka 
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Nedanstående modell är genom egen bearbetning en sammankoppling av de presenterade 
modellerna: 

 

 
Figur 3.8 - Teorierna sammankopplade 

Modellen går att användas för att undersöka både statiska och dynamiska företeelser. Givet en 
viss statisk situation, kan man dra slutsatser om utformningen på försörjningsstrategin. Lika 
väl går det att se hur olika förändringar i situationen yttrar sig som förändringar i 
försörjningsstrategin.  
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4 Empiri  
I detta kapitel redogörs det empiriska material som samlats in vid studiens genomförande. 
Kapitlet inleds med en företagspresentation av vårt fallföretag Jolife, för att ge läsaren 
grundläggande förståelse för dess verksamhet. Detta följs av den kartläggning som vi 
genomfört över Jolifes utveckling och dess försörjningsstrategi, samt en kort sammanställning 
av företagets framtidsutsikter.  

4.1 Företagspresentation 
Följande avsnitt baseras på information från Jolifes VD Erik von Schenck och Jolifes hemsida 
www.jolife.com.  

4.1.1 Jolife AB 
Jolife är ett forskningsintensivt företag inom medicinteknik som etablerats vid forskningsbyn 
IDEON i Lund. Bolaget bildades år 2000 och har sedan dess arbetat med forskning och 
utveckling inom området hjärtstopp. I nära samarbete med Lunds Universitet, har företaget 
arbetat med att utveckla produkter och metoder för att öka överlevnaden och för att behålla 
livskvaliteten för människor som drabbats av hjärtstopp. Företagets huvudprodukt är Lucas, 
som är en tryckluftsdriven apparat för mekaniska bröstkompressioner. Apparaten är CE- 
märkt och riktas till professionella och semiprofessionella vårdgivare inom och utanför den 
traditionella sjukvården och har funnits på den svenska marknaden sedan 2003.  

Jolife omsatte år 2005 19,4 miljoner kronor, och har idag 17 anställda. Företaget är under 
kraftig expansion, och förra årets försäljning av 486 Lucas var en femdubbling jämfört med år 
2004. I år, 2006, förväntas ytterligare en fördubbling av försäljningen. Trots att omsättningen 
har stigit kraftigt de senaste åren, har tyvärr även förlusterna gjort det. Förra året noterade 
bolaget en förlust på 19,5 miljoner kronor. För att uppnå ett nollresultat uppskattar företaget 
att det krävs en försäljning av ca 1500 apparater per år.  

Jolife har idag valt att utkontraktera de flesta aktiviteter i sin värdekedja och sysslar själva i 
princip endast med konceptutveckling. Idén bakom detta är att fokusera på företagets 
kärnkompetens, som anses finnas inom konceptutveckling samt forskning och utveckling som 
kan användas i marknadsföringen. Företaget önskar etablera samarbete med partners inom 
produktion och försäljning som är världsledande inom sina respektive områden och 
marknader. På sikt önskar Jolife bygga en hel produktportfölj inom området livräddning, och 
flera produkter befinner sig just nu i tidigt utvecklingsskede.  

4.1.2 Medicinsk bakgrund och Lucas 
Plötsligt hjärtstopp utanför sjukhuset är en av de vanligaste dödsorsakerna över hela världen. 
Varje år drabbas cirka 375 000 människor i Europa. Man räknar med att cirka 95 procent av 
dessa människor dör på plats eller på vägen till sjukhuset. Från det att hjärtat stannat finns det 
ett kort tidsintervall under vilket det är möjligt att återfå spontan blodcirkulation. Genom att 
blåsa in luft i den drabbade personens lungor, samt trycka ihop bröstkorgen skapas en svag 
cirkulation som gör att hjärtat och hjärnan inte tar skada på grund av bristen på syre. Om inte 
denna behandlig inleds inom 15-20 minuter inträder biologisk död.  

Även för den mest erfarne utövaren av hjärt- och lungräddning är det rent fysiskt svårt att 
utöva rätt behandling under en längre tid än några enstaka minuter. Att ta ut Lucas- apparaten 
ur väskan och få den på patienten tar endast 15-20 sekunder, och bröstkompressioner kan då 
utföras på ett effektivt sätt under en lång tid. En annan viktig fördel med Lucas är att 
ambulanspersonalen inte behöver stå upp i fordonet vid behandling, och därmed undviks 
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risken för fall vid svåra inbromsningar och skador på både vårdgivaren och patienten. Den 
uppenbara risken vid inbromsning gör att patienter med akut hjärtstopp idag vårdas på plats. 
Därmed får den nödställde inte chansen att nå sjukhusets samlade resurser innan cirkulationen 
återfåtts, eller tyvärr, som i de flesta fallen, förrän patienten dödförklarats.  

4.2 Kartläggning av Jolifes utveckling  
All information i nedanstående avsnitt är baserad på information som samlats in vid intervjuer 
med Jolifes VD, Erik von Schenck, inköpschef Kenneth Svensson samt marknadschef Fredrik 
Arnwald.  

Grunden för Jolifes verksamhet går tillbaka till 1991, då norrmannen Willy Vistung fick en 
idé till en mekanisk bröstkompressionsapparat. Detta skedde i samband med att han 
bevittnade några ambulansmäns upplivningsförsök av en patient som drabbats av hjärtstopp. 
Vistung arbetade i flera år med att vidareutveckla sin idé. 1996 kontaktade han professor Stig 
Steen vid Lunds Universitet för att få hjälp med slutförande av den mekaniska 
bröstkompressionsapparaten. Tyvärr avled Vistung 1998 och Steen fick då i uppdrag av 
bolaget runt Vistung att finna ett företag som var villigt att slutföra projektet. Det 
medicintekniska företaget Jostra AB, som redan arbetade tillsammans med Stig Steen inom 
flera olika projekt inom hjärtkirurgi, såg potentialen i produkten och övertog Vistungs 
innovation.  

I september 2000 genomförde Jostra ABs moderbolag, Jostra AG, ett mycket stort 
företagsförvärv i USA. Detta innebar möjligheter till mer än en fördubbling av Jostra ABs 
tillverkning av hjärtlungmaskiner. I samband med detta beslutades det att Jostra AB endast 
skulle koncentrera sin verksamhet till hjärtkirurgi. Man fattade även beslutet att bilda ett nytt 
bolag, Jolife AB, som övertog all verksamhet med utveckling av bröstkompressionsprojektet.  

För att kunna redogöra för Jolifes utveckling på ett så strukturerat sätt som möjligt, görs en 
indelning av denna i ett antal faser. Dessa faser har framtagits i samtal med VD Erik von 
Schenck. Detta för att säkerställa att fasindelningen gjorts på ett korrekt sätt.  

4.2.1 Fas 0 – Uppstartsfasen 
Tidsperiod: 2000-2003 

Organisation 
Initialt fanns endast två fast anställda. En av de fast anställda var ansvarig för hela den 
tekniska delen, som bland annat innefattade produktutveckling och inköp. Den andre anställde 
ansvarade för försäljning och marknad. Under den tidsperiod som avser uppstartsfasen, 
utökades antalet anställda till fem personer. Bland annat tillsattes Erik von Schenck som VD 
för företaget. 

Resterande personalbehov hyrdes in från externa konsultföretag. Detta var en följd av det 
tidiga strategiska valet att utkontraktera samtliga områden som inte ansågs tillhöra företagets 
kärnkompetens. Jolifes slog fast redan från början att den huvudsakliga kompetensen ska 
finnas inom forskning och utveckling samt marknadsföring. För resterande delar av 
verksamheten avser Jolife etablera samarbete med partners inom produktion och försäljning 
som är världsledande inom sina respektive områden och marknader. 

Marknad och försäljning 
Under företagets första år arbetade man endast med att ta fram och utveckla Lucas. Företagets 
tekniska chef, Peter Sibelius, har sedan Jolife bildades hängivet arbetat med produktkonceptet 
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och har lagt stort fokus på designen. Utöver den tekniska aspekten, är just formgivningen en 
mycket viktig del av Lucas. Det är väsentligt att produkten är praktiskt användbar och lätt att 
bära och hantera. Designen är också mycket viktig för att verka lugnande för de anhöriga till 
patienten. 

Mycket av arbetet under uppstartsfasen innebar att skapa en marknad för produkten. Det rörde 
sig om en helt ny teknik och initialt handlade arbetet om att skapa en acceptans för denna. 
Detta skedde framförallt genom klinisk bevisföring samt marknadsföring. 

Produkten introducerades på den svenska marknaden 2002. Detta år sålde man en enda 
apparat och året därefter såldes två stycken. Det rörde sig således om mycket små volymer. 
Försäljningen sköttes via två säljare i Sverige. I detta stadium av Jolifes utveckling, var det 
interna arbetet helt fokuserat på konceptutveckling samt att skapa en marknadsacceptans 
genom att publicera forskningsresultat som påvisar Lucas fördelar. 

Kostnadsbild 
För den första versionen av Lucas som producerades var tillverkningskostnaden mycket hög. 
Den kliniska bevisföringen medförde ständiga produktuppdateringar och förändringar. Utöver 
de kontinuerliga produktuppdateringarna pressades priserna uppåt även av höga 
komponentkostnader, och den höga tillverkningskostnaden. Detta eftersom Lucas är en unik 
produkt som kräver både specialdelar och en ganska avancerad tillverkningsprocess.  

Företagets huvudleverantör (se mer ingående beskrivning nedan) debiterade dessutom höga 
fasta avgifter, vilket slogs ut på de små volymerna. Därmed fanns en avsevärd del indirekta 
omkostnader utöver de redan höga direkta tillverkningskostnaderna.  

Dock låg inte företagets fokus på kostnadsreduceringar i detta skede. Företaget visste att det 
krävdes avsevärda mängder kapital för att färdigutveckla konceptet samt att skapa en 
marknadsacceptans för Lucas.  

Försörjningsstrategi  
”Initialt var det väsentliga att marknadsintroducera en välfungerande prototyp. Det gällde i 
detta skede endast att tillverka en produkt som gick att få ut på marknaden till låga 
investeringskostnader.” Så sammanfattas Jolifes tankar kring försörjningsstrategi under 
uppstartsfasen av Erik von Schenck.  

Någon uttalad försörjningsstrategi fanns som redan konstaterats inte i detta tidiga skede av 
företagets utveckling. Erik von Schenck beskriver Jolifes initiala arbete som ”ett enda stort 
marketing- case”. Således låg all intern fokus på dessa aktiviteter och försörjningen blev 
relativt bortprioriterad. Sammanfattningsvis var det väsentliga att säkerställa produktion av 
Lucas, samt att undvika stora investeringar i t.ex. maskiner och specialverktyg i största 
möjliga mån. Detta berodde framför allt på att man i detta skede inte hade de finansiärer 
bakom sig som skulle kunna möjliggöra detta. En annan anledning var att man inte visste hur 
produkten skulle utvecklas och således inte ville binda kapital i utrustning som senare skulle 
visa sig oanvändbar. Istället satsade man det kapital man hade till sitt förfogande på 
marknadsföring och klinisk bevisföring  

Jolifes tekniska chef Peter Sibelius valde att anlita teknik- och utvecklingsbolaget Partnertech 
AB som huvudleverantör av Lucas. Deras affärsidé är att tillverka och utveckla produkter, på 
uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, 
informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik (www.partnertech.se). 
Partnertech blev ansvariga för tillverkningen och testningen av Lucas. Företaget ansvarade 
dessutom för all kontakt och kontroll av underleverantörer för samtliga beståndsdelar. 
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Det fanns relativt få leverantörsalternativ för Jolife i detta skede. Huvudanledningen till att 
just Partnertech anlitades var främst att det i detta initiala skede var viktigt att finna en 
leverantör som var beredd att leverera dessa specialkomponenter i de små volymerna som det 
rörde sig om. Partnertech var kapabla att erbjuda en komplett lösning gällande tillverkningen 
av Lucas. Denna omfattar utveckling, verifiering, rationaliseringsprogram, industrialisering, 
tillverkning och sluttest, reservdels- och lagerhantering samt distribution. 

Då medicintekniska produkter är starkt kvalitetsreglerade är Jolife dessutom tvungen välja 
leverantörer och tillverkare efter strikta regleringar. Detta begränsade deras möjligheter vid 
val av leverantör ytterligare. Partnertech är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 samt ISO 13 
485. Dessutom har man blivit inspekterade av den amerikanska myndigheten Food and Drugs 
Administration (FDA) enligt Quality Standard Regulations (QSR) (www.partnertech.se). 
Dessa regleringar är de minimikrav som ställs för att få tillverka Lucas.  

Försörjningssystemet 
Under denna period tillverkade Jolifes huvudleverantör Partnertech en mindre del av 
komponenterna själva. De monterade även ihop Lucas och utförde även kvalitetstester innan 
leverans.   

Lucas är en teknisk komplex produkt med ett stort antal beståndsdelar. Utöver de få 
komponenterna som Partnertech tillverkade själva specialbeställdes de övriga komponenterna 
från ett 30-tal olika underleverantörer. Dessa levererade oftast en komponent eller en liten del 
av den slutgiltiga produkten.  

 
Figur 4.1 - Schematisk bild över försörjningssystemet i introduktionsfasen. 

Som tidigare nämnts var huvudaktiviteten för Jolife konceptutveckling. I detta stadium var 
Partnertech involverade till ungefär 30 procent i utvecklingsarbetet. Resterande del sköttes av 
externa utvecklingsbolag. Tanken bakom Partnertechs tidiga involvering i utvecklingsarbetet 
var enkel, att dra nytta av fördelarna att bedriva både produktutveckling och tillverkning hos 
samma aktör. Förhoppningen från Jolifes sida var att öka flexibiliteten avsevärt, eftersom 
tillverkningsavdelningen omedelbart kunde få information om de produktuppdateringar som 
bedrivits på utvecklingsavdelningen. Dock uteblev denna effekt i en hög grad, eftersom 
kommunikationen mellan tillverknings- och utvecklingsavdelningen på Partnertech hade stora 
brister och Jolife upplevde situationen som om man arbetade med två enskilda bolag. Således 
uppnåddes inte samtliga tilltänkta fördelar med att involvera leverantören i 
produktutvecklingen  

Det interna arbetet med försörjning inom Jolife var i detta skede mycket begränsat. Det fanns 
ingen tjänst tillsatt för att endast arbeta med inköp och leverantörskontakter. Dessutom fanns 
det inget inköpssystem utan samtliga beställningar gjordes i Word- filer. I och med att det 
rörde sig om så små volymer var man dock inte heller i behov av något annat system. 
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4.2.2 Fas 1 – Marknadsintroduktion  
Tidsperiod: 2004-2006 

Organisation  
År 2004 hade Jolife 5 anställda. Idag har företaget växt, och har 17 anställda, men fortfarande 
hyrs mycket kompetens in i form av konsulter och tjänsteleverantörer. År 2004 anställdes 
inköpschef Kenneth Svensson, som fick i uppgift att bland annat sköta kommunikationen med 
företagets leverantörer.  

Marknad och försäljning 
I slutet av 2004 slöt Jolife ett försäljnings- och distributionsavtal med det amerikanska 
medicinteknikföretaget Medtronic. Lucas ansågs vara ett perfekt komplement till Medtronics 
defibrillator Lifepac. Detta avtal var något som radikalt skulle komma att påverka Jolifes 
utveckling. Medtronic är marknadsledande och har hälften av världsmarknadsandelarna. Med 
hjälp av Medtronic lanserades Lucas i ett antal västeuropeiska länder. Jolife hade nu en stark 
distributionspartner i ryggen och klarade tack vare detta lanseringen på ett bra sätt. Under 
2004 såldes 85 apparater och under 2005 ökades försäljningen till 486 apparater. 

Arbetet med den kliniska bevisföringen började också ge utslag och Lucas uppmärksammades 
mer och mer i de medicinska kretsarna. 

Kostnadsbild 
I detta skede hade tillverkningskostnaden per enhet reducerats avsevärt. Den främsta 
anledningen till detta anser Jolife vara att man i denna fas hade fler starka finansiärer i ryggen. 
Därmed fanns möjligheten att investera i specialtillverkade verktyg som reducerade den 
rörliga kostnaden för produktionen avsevärt. Dessa verktyg gjorde att Lucas krävde mindre 
efterarbetning, och den kostsamma tillverkningstiden halverades. Dock var verktygen mycket 
dyra och hade inte varit möjliga att köpa in ett tidigare skede. Dessutom lyckades Jolife, att 
tillsammans med Partnertech reducera inköpskostnaderna för vissa komponenter, samt att 
som sagt, effektivisera vissa processer. 

Från Jolifes sida ansåg man dock att den totala tillverkningskostnaden fortfarande var för hög. 
Denna ökades ytterligare av de pålägg som Partnertech tog ut utöver de direkta kostnaderna 
för produktion.  

Produkten var fortfarande under ständig utveckling och uppdaterades kontinuerligt, vilket 
hade stora implikationer på kostnadsbilden. Uppdateringarna ledde till att man fortfarande 
fick tillverka små serier och köpa in små volymer av samtliga komponenter. Dessutom 
medförde den administrativa hanteringen av dessa ”change orders”, det vill säga för en 
produktändring, en mycket hög kostnad utöver grundkalkylen. 

Ytterligare en aspekt i kostnadsbilden i denna fas var det faktum att Medtronic debiterade 
avsevärda summor för att tillhandahålla distribution och marknadsföring. 

Försörjningsstrategi  
Erik von Schenck sammanfattar den grundläggande försörjningsstrategin under 
marknadsintroduktionsfasen:  

”I denna fas fokuserade vi på att ta hand om de mest akuta kvalitets- och kostnadsproblemen. 
Det gällde att försöka stabilisera prototypen till en produkt som faktiskt ska vara möjlig att 

serietillverka inom en snar framtid.” 
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Företaget började i detta skede att gå mot en tillväxtfas. Försäljningsvolymen ökade sedan 
Medtronic tog över distributionen av Lucas och produkten lanserades i flera europeiska länder. 
Med den ökade efterfrågan började Jolife uppleva en viss ”växtverk” i försörjningssystemet. 

De strategiska tankegångarna kring hur man kommer att kunna arbeta i framtiden ändrades i 
och med detta. Detta medförde att man i slutet av denna fas aktivt arbetade med att etablera 
kontakt med ett antal underleverantörer. Avsikten var få ökad kontroll över leverantörer till de 
delar av produkten som man ansåg vara av störst vikt.  

Försörjningssystem 
Leverantörsstrukturen var i det här skedet snarlik den man använde sig av under 
uppstartsfasen. I och med den kraftiga volymökningen blev de små problem som funnits i 
systemet mycket tydliga. Jolife upplevde sviktande kvalitet på tillverkningen. ”Ett fel i 
kvartalet ansågs hanterbart, men tre fel i månaden blev oacceptabelt” menar Erik von 
Schenck. Behoven att förbättra diverse processer blev således implicita i och med 
volymökningarna.  

Under inköpschef Kenneth Svenssons ledning implementerades i början av år 2005 
affärssystemet Pyramid för att underlätta det operativa inköpsarbetet. Tidigare gjordes 
beställningarna i Word- filer, vilket var omständligt och kontrollen var mindre, och därmed 
effektiviserades inköpsarbetet. Detta ansågs vara absolut nödvändigt givet de ökade 
volymerna.  

4.2.3 Fas 2 – Tillväxt 
Tidsperiod: 2006-2008 

Marknad och försäljningsvolym 
Genom Medtronic ska Lucas under 2006 lanseras i USA, där 60 % av världsmarknaden finns. 
Under den närmaste perioden förväntas även fortsatt expansion i främst västra Europa. 

Kostnadsbild 
Den preliminära styckkostnaden för den nya versionen av Lucas, som ska lanseras i sommar 
och säljas i USA, har minskats betydligt jämfört med föregående fas. Att kostnaderna har 
kunnat reduceras ytterligare anser Jolife främst beror på att man nu själva kontrollerar de tre 
huvudleverantörerna (se mer ingående nedan) och att dessa levererar en större del av 
slutprodukten. Dessutom har man gjort ytterligare en del investeringar i specialverktyg som 
gör att vissa tillverkningsprocesser har kunnat effektiviseras. Parallellt med detta förs samtal 
med Partnertech om hur både tillverknings- och administrationskostnader ska kunna reduceras. 
I och med de ökande volymerna blir det allt mer väsentligt att fokusera på både 
processförbättringar samt att hålla totalkostnadsfokus.  

Försörjningsstrategi 
Jolife har idag ändrat sin försörjningsstrategi avsevärt. Den största förändring man har gjort är 
i kontrollen över underleverantörerna. Tidigare var det Partnertech som valde samt 
utvärderade samtliga av dessa. Jolife ville bygga ett mer flexibelt system där man själv 
kontrollerade underleverantörerna av de viktigaste komponenterna i produkten. Således letade 
man upp lämpliga leverantörer och etablerade kontakt med dessa.  

Jolife har arbetat om systemet för att framförallt minska komponentkostnaderna och korta ner 
tillverkningstiden. Den stora skillnaden är att man har minskat antalet leverantörer avsevärt 
och att man sköter kontakten med dessa själv. Idag finns det i princip tre stora leverantörer, 
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som var och en levererar en betydligt större del av den slutgiltiga produkten. Jolife har direkt 
kontroll över dessa leverantörer, och utvärderar dem själv. Partnertech sköter endast avropet 
mot dessa. Partnertech har dock fortfarande ett antal leverantörer som de själva kontrollerar. 
Av dessa behöver sju stycken kvalitetstestas och utvärderas, och detta görs fortfarande av 
Partnertech. Det totala antalet leverantörer har minskats avsevärt, och de sistnämnda levererar 
i princip endast mindre standardkomponenter som t.ex. skruvar och muttrar. Partnertech 
tillverkar idag inte heller längre några beståndsdelar till Lucas själv, utan ägnar sig endast åt 
montering och testning. 

Försörjningssystem 

De tre huvudleverantörerna som Jolife själva idag har direkt kontroller över är: 

• Plastimer Precision Co: Företaget är verksamt i Thailand och levererar idag alla 
formsprutade plastdetaljer som behövs till Lucas. Tidigare tillverkades många av 
plastdetaljerna i pur, vilket var mindre hållbart och levererades av flera olika 
leverantörer som höll varierande kvalitet. Plastimer valdes på rekommendation av 
Medtronic och i samråd med en plastexpert, och samarbetet anses fungera bra. 

• Kuhnke Automation AB: Det tyska företaget tillverkar pneumatikdetaljer till Lucas, 
och är i övrigt en stor leverantör till bilindustrin. Samarbetet med Kuhnke beskrivs 
som mycket bra, och företaget valdes baserat på gamla affärsrelationer. Framförallt 
har detta företag varit intresserat av att involvera sig i produktutvecklingen. De har 
bl.a. föreslagit egna komponentlösningar, och vid flera fall har deras andra 
standardprodukter kunnat användas, vilket har inneburit kostnadsreduceringar. 

• Sacci Ryggsäckar AB: Företaget är verksamt i Borlänge och tillverkar ryggväska och 
patientremmar till Lucas. Företaget är certifierat enligt ISO 9000, och är känt för sin 
höga kvalitet. Ett bevis på det är att Sacci även är en viktig leverantör till 
försvarsindustrin, vilket man har intyg på av FMV (Försvarets Materialverk). 

 

 
Figur 4.2 - Schematisk bild över leveranssystemet i tillväxtfasen 

 

I Jolifes kvalitetsmanual finns beskrivet hur dessa leverantörer utvärderas och klassificeras. 
Det finns två olika kategorier av leverantörer, produkt- och tjänsteleverantörer och de 
klassificeras enligt nedan: 

Klass 1. Nyckelleverantör: Leverantörer som har någon av följande egenskaper: 
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• Leverantörer men unika produkter 

• Leverantör med processrelaterade produkter 

• Leverantörer som har stort leveransvärde 

Leverantörer i denna klass ska utvärderas varje år. 

Klass 2. Viktiga leverantörer: Leverantörer av produktionskomponenter där utbudet är 
begränsat. Denna typ av leverantörer ska utvärderas vartannat år. 

Klass 3. Mindre viktiga leverantörer: Samtliga leverantörer som inte hamnar i klass 1 eller 2. 
Den här typen av leverantörer behöver inte utvärderas.  

Klass 4. Andra leverantörer: Tillfälliga leverantörer som inte hamnar i klass 1 eller 2. Denna 
typ av leverantörer behöver inte utvärderas. 

Utvärderingen sker enligt nedanstående process: 

1. Utvärdering av leverantör 

Som tidigare beskrivits, utvärdering av klass 1 leverantörer ska ske en gång om året, klass 2 
vartannat år och klass 3 och klass 4 behöver inte utvärderas.  

2. Samla information 

Vid utvärdering av en ny leverantör görs först en  grundläggande bedömning med hjälp av ett 
frågeformulär. Man tittar bland annat på företagets finansiella ställning, vilket kvalitetssystem 
företaget är certifierat enligt, hur dokumentation för t.ex. testning och processkontroll, lagring 
och utbildning av personal ser ut. När det handlar om en gammal leverantör utreder man 
leverantörens prestation sedan senaste utvärderingen. Dokument som utvärderas är t.ex. 
månadsstatistik av olika slag och testresultat. Mer subjektiv information som t.ex. hur man 
upplever samarbetet med leverantören kan också sammanställas. Leverantörens tidigare 
erfarenhet och referenser undersöks. 

3. Jämförelse med kriterier 

Den Information som insamlats jämförs med Jolifes kriterier. För gamla leverantörer kan 
dessa vara att denne ska ha uppfyllt visa delmål eller mer generella krav som lågt antal 
klagomål, leveranssäkerhet, utvecklingskostnader o.s.v. För nya leverantörer gäller det först 
och främst att utreda om leverantören kan uppfylla kvalitetskrav. Även om leverantören inte 
har något kvalitetscertifikat kan godkännande ändå ske, om leverantören förbinder sig att 
arbeta efter Jolfies kriterier. Leverantören ska även vara lätt att samarbeta med, flexibel och 
öppen. 

4. Godkännande av leverantör  

Baserat på det tidigare steget, bestämmer utvärderingsgruppen ifall leverantören ska 
godkännas eller inte. Om inte leverantören godkänns ska anledningen till detta analyseras. En 
icke godkänd leverantör kan ändå få ett tillfälligt leveransgodkännande för någon enstaka 
produkt eller tjänst under en begränsad tidsperiod. 

5. Uppdatering av leverantörsstatus 

Utvärderingen dokumenteras och skrivs under av alla som deltagit i utvärderingen. 
Leverantörsklassificeringen uppdateras och en motivering till klassificeringen skrivs också. 

4.2.4 Fas 3 – Fortsatt tillväxt och framtidsutsikter 
Tidsperiod: 2008-2012 
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Organisation 
Jolife kommer med stor sannolikhet att fortsätta växa kraftigt under de närmaste åren. 
Företagets personalstyrka kommer därför att behöva förstärkas avsevärt, och ett antal personer 
kommer att anställas under denna kommande perioden. Inte minst inköpsavdelningen ska 
förstärkas med personal, för att assistera inköpschefen Kenneth Svensson. 

Marknad och försäljning 
Lucas ska med hjälp av Medtronic under de närmaste åren förhoppningsvis etableras på den 
amerikanska marknaden. Därefter anser Jolife att nästa stora utmaning för företaget blir att 
komma in på den asiatiska marknaden, och att på sikt täcka hela världsmarknaden. Kontraktet 
med Medtronic löper över två år, och på Jolife är man inte låsta vid tanken att de måste 
fortsätta att sälja via Medtronic, även om det är det troligaste på kort sikt.  

Kostnadsbild 
Fortfarande anser Jolife att dagens tillverkningskostand för varje Lucasapparat är för hög, och 
att den måste reduceras om företaget i framtiden ska kunna vara konkurrenskraftigt. 
Utvecklingen hittills har inneburit en kraftig kostnadsreducering, men fortfarande finns det 
delar att förbättra. Om försäljningen lyckas komma upp i de nivåer som har prognostiserats, är 
Jolifes förhoppning att man ska kunna uppnå vissa storskalsfördelar vilket bör reducera de 
rörliga kostnaderna ytterligare. Detta faktum i kombination med ökad förhandlingsmakt mot 
inte minst Partnertech och en mer stabiliserad produkt gör att utsikterna för fortsatta 
kostnadsreduceringar anses vara goda. 

Försörjningsstrategi och försörjningssystemet 
Trenden i företagets försörjningsstrategi har varit att man har tagit en mer aktiv roll, och 
större kontroll över försörjningssystemet och leverantörerna. 

Jolife anser att en fortsatt utveckling mot att man själv även tar hand om de mindre 
leverantörerna som Partnertech idag kontrollerar inte är ett troligt scenario. I dagsläget ser 
man inga fördelar med detta eftersom det främst handlar om leverantörer av mindre viktiga 
och billiga standardkomponenter som skruvar och muttrar samt diverse kringutrustning.  

På Jolife är man idag öppen för många olika lösningar på hur försörjningssystemet skulle 
kunna utformas i framtiden. Om expansionen faller ut som förväntat är man inte helt obekant 
med tanken att ha produktion placerad på de stora marknaderna dvs. USA, respektive Asien. 
Jolife förkastar inte heller tanken att i framtiden ha en egen fabrik och således ansvara för  
produktionen själva. Dock är detta inte aktuellt de närmaste åren. 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera hur Jolife har arbetat strategiskt med sin försörjning 
under företagets olika utvecklingsfaser. Detta görs genom att jämföra företagets arbetssätt 
och strategiutformning med teorierna som beskrivits i teorikapitlet. Kapitlet avslutas med en 
inblick i framtiden och hur Jolife då bör utforma sin försörjningsstrategi. 

Vår analys tar sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen som beskrivits i avsnitt 3.6. 
Analysen får sin struktur av livscykelmodellen som kompletterats med tidigare forskning som 
behandlar olika aspekter av försörjningsstrategi. Detta eftersom vår ambition är att skapa en 
förståelse för hur företagets framskridande i livscykeln kan ha implikationer på hur denna 
strategi bör utformas. Det är utifrån dessa modellansatser som Jolifes utveckling och 
försörjningsstrategi analyseras. 

Utifrån den teoretiska referensramen i uppsatsen byggdes en helhetsmodell. Teoriernas 
sammanfogande bildar det analysverktyg som tillämpas på det empiriska materialet.  

 

 
Figur 5.1 - Modellernas sammanfogande till ett analysverktyg 

 

För att läsaren ska förstå hur detta redskap används, följer här en genomgång. (En närmare 
beskrivning av modellen återfinns i avsnitt 6.2).  

Inledningsvis undersöks Jolifes utveckling, som vi delat in i fyra faser. Fasindelningen är 
gjord i samråd med företagets VD, Erik von Schenck, för att den ska spegla den faktiska 
situationen på ett så bra sätt som möjligt. Vi går systematiskt igenom de olika faserna, från 
initial uppstart, vidare till marknadsintroduktion, tidig tillväxt och avslutningsvis dess 
framtidsutsikter. Denna genomgång är nödvändig för att bilda en förståelse för den utveckling 
som ett litet högteknologiskt företag kan tänkas gå igenom. De olika faserna som vi delat in 
Jolifes utveckling i, placeras först in i livscykelmodellen. 
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I nästa steg ser vi på hur de förändrade förutsättningarna under Jolifes utveckling har haft 
implikationer på utformningen av dess försörjningsstrategi. Varje fas som vi identifierat 
analyseras därefter utefter samtliga delar i vår modell. Vi ser först till hur de förutsättningar 
som ges av produkttypen ändas med hjälp av Fischers modell. Med hjälp av nästa modell 
jämför vi vidare empirin med vad som, enligt van Weele, är karaktäristiskt för inköpets och 
försörjningsstrategins utveckling, i de olika faserna. Detta följs av en analys över hur de åtta 
beståndsdelarna i försörjningsstrategin, som identifierats av Monczka, tillämpats och 
förändrats under Jolifes olika utvecklingsfaser. Avslutningsvis utreds hur maktförhållandena 
har förändrats över tiden med hjälp av Coxs teorier för detta. Vi försöker genomgående belysa 
kopplingarna mellan hur företagets förutsättningar har förändrats och hur detta har påverkat 
faktorerna i modellerna.  

Varje fas undersöks systematiskt med alla grenar i vår modell, för att se vilken effekt var och 
en har på försörjningsstrategin. Större delen av resonemanget ligger i att belysa skillnaderna 
mellan faserna. Texten är på flera ställen utformad så att den belyser skillnaderna mot den 
närmst föregående fasen. Därför rekommenderas det att ta del av analysen i samma ordning 
som faserna är presenterade.  

Inledningsvis kan konstateras att Jolife under hela sin livstid endast haft en produkt, nämligen 
Lucas. Visserligen tillhandahåller de även viss kringutrustning, men Lucas är den produkt 
som klart dominerar Jolifes verksamhet. I och med detta kan man argumentera för att 
företagslivscykeln för Jolife och produktlivscykeln för Lucas i princip helt sammanfaller. 
Detta är en av utgångspunkterna för vårt resonemang.  

5.1 Fas 0 – Uppstartsfasen  
Tidsperiod: 2000-2003 

Arbetet i uppstartsfasen bestod helt i att utveckla en fungerande Lucas, samt i att bedriva 
klinisk prövning som påvisade produktens fördelar. Någon egentlig produktion fanns inte. 
Fasen motsvarar endast början av introduktionsfasen i produktlivscykeln. Grant belyser just 
vikten av innovation, produktutveckling och profilering av produkten i detta tidiga skede i 
livscykeln. Det är precis dessa områden som Jolife bedömde som sin kärnkompetens. Nedan 
undersöks försörjningsstrategin mer i detalj. 

5.1.1 Innovationsgrad 
Lucas var i detta skede helt och hållet under utveckling. Produkten existerade inte fysiskt i 
början av fasen och i slutet av fasen var den inte längre kommen än att vara en fungerande 
prototyp. Utvecklingsarbetet skedde tillsammans med huvudleverantören Partnertech och ett 
antal externa utvecklingsbolag.  

Efterfrågan för produkten var okänd, då det rörde sig om ett helt nytt koncept. Mycket av 
arbetet på Jolife gick ut på att skapa en marknad för den helt nya produkten. Detta är enligt 
Fischer karaktäristiskt för det inledande arbetet med en innovativ produkt. Denna osäkerhet 
kring marknaden, medförde att det blev svårt att förutspå framtida försäljningsvolymer. Den 
kliniska forskningen och bevisföringen medförde att Jolife hela tiden identifierade nya 
förändringar i Lucas. Även detta var ett tecken på hög innovationsgrad i produkten. 

Att tillhandahålla en innovativ produkt, ställer enligt Fischer speciella krav på 
försörjningssystemet. En innovativ produkt kan endast tillhandahållas av en aktör som klarar 
av att hantera plötsliga uppdateringar och förändringar. Enligt Fischers rekommendationer 
borde Jolife således ha vänt sig till leverantörer som kunde erbjuda dem denna flexibilitet i 
försörjningen. 
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Jolife valde sin huvudleverantör Partnertech utifrån nyckelpersoners tidigare erfarenhet. Deras 
erfarenheter var att Partnertech besatt den flexibilitet som krävdes. Partnertech erbjöd både 
tjänsten att bedriva produktutveckling och att genomföra själva monteringen och testningen 
av slutprodukten. Detta är något som generellt borde ha medfört hög flexibilitet hos företaget, 
då kommunikationen mellan utvecklingsavdelningen och produktionsavdelningen inom 
samma företag kan antas vara god. Detta var Jolifes förhoppning när man anlitade Partnertech, 
dock kunde man inte dra full nytta av detta då kommunikationen mellan avdelningarna visade 
sig vara bristfällig.  

Jolife tvingades välja tillverkningsprocesser som inte krävde höga initiala investeringar och 
som inte var dyra att anpassa till förändringarna. Dessa tillverkningsprocesser var istället 
förknippade med höga rörliga kostnader. 

5.1.2 Inköpsarbetet 
Van Weele benämner sin första fas Serve the factory, vilket i korthet innebär att finna 
leverantörer som kan leverera tillräckligt antal komponenter och råmaterial för att säkerställa 
kontinuerlig produktion. Detta sammanfattar Jolifes dåvarande situation på ett mycket konkret 
sätt. Under uppstartsfasen bestod försörjningsstrategin endast av att införskaffa de 
komponenter och delar som krävs, till det pris som leverantören satte. Att hitta en leverantör 
som kunde leverera Lucas försvårades dessutom av att produkten var så pass komplex, samt 
av de höga kvalitetsregleringar som Jolife råder under.  

Vidare pekar van Weele på att inköpsarbetet, så här inledningsvis, ofta sköts som en bisyssla 
av personer med ett annat primärt ansvarsområde. Detta karaktäriserade även arbetssättet på 
Jolife då de inte ansåg sig ha vare sig resurser eller behov av att ha en separat person anställd 
för att sköta inköp och kontakt med leverantören. Det var istället en ensam person som 
administrerade detta tillsammans med resten av de tekniskt relaterade aspekterna.  

5.1.3 Strategins olika delar 

Verksamhetsområdet 
Jolife fastslog omgående att de endast skulle bedriva konceptutveckling. Alla andra aktiviteter, 
såsom att ta fram konstruktionsdetaljer eller producera varan, utkontrakterades. Detta är helt i 
enighet med Monczkas uppmaning att utkontraktera allt utom företagets kärnkompetens. 

Utveckla artikelstrategier och identifiera kostnadsbilden 
I och med att det i denna fas inte fanns någon uttalad försörjningsstrategi, utan att det primära 
var att säkerställa inköp, faller det sig naturligt att det heller inte fanns någon 
komponentklassificering med relaterad artikelstrategi.  

Jolife valde att utkontraktera produktionen tillsammans med all kontakt med 
underleverantörer till Partnertech. Detta bidrog till försämrad överblick över de olika 
komponenternas vinstpåverkan och försörjningsrisken för de leverantörerna som tillhandahöll 
dem. Det förvärrades dessutom av att den inköpsansvarige även hade andra ansvarsområden 
samtidigt. 

Enligt Kraljics klassificering, tillhandahöll Partnertech en strategisk produkt, då de var den 
enda leverantören av Lucas. De hade både hög vinstpåverkan och en hög försörjningsrisk, då 
få leverantörer i detta skede var beredda eller kapabla att tillhandahålla Lucas i de små 
volymer som det rörde sig om.  

Kraljic anser att den strategiskt viktiga leverantören ska bindas till företaget och att ett 
prestationsbaserat partnerskap bör etableras. Detta var också vad Jolife försökte att göra, men 
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inte riktigt lyckades med. Anledningen var att maktförhållandet mellan de båda företagen inte 
var jämnt fördelat, vilket är en förutsättning för den strategi som Kraljic förespråkar. Jolife 
hade, i detta skede, en mycket svag förhandlingsposition i och med att de omsatte så pass små 
volymer. Partnertech hade ingen direkt anledning att ha för stor tilltro till Lucas genomslag. 
De såg således inga direkta fördelar med att investera i en relation med Jolife. 

Jolifes samtliga underleverantörer kontrollerades av Partnertech och ytterligare klassificering i 
detta stadium var således inte möjlig.  

Val av leverantörer 
Enligt Monczka bör valet av leverantör utvärderas enligt följande sex kriterier: produktion, 
organisation, finansiell ställning, design & tillverkningskapacitet samt erfarenhet & referenser.  

Huvudanledningen till att Partnertech valdes, var att de var en av de få aktörerna som kunde 
tillhandahålla Lucas i de små volymer, som det under uppstartsfasen rörde sig om. Dessutom 
uppfyllde de samtliga kvalitetsregleringar som Jolife råder under. Valet av Partnertech 
förstärktes av det att faktum att en nyckelperson inom Jolife tidigare samarbetat med dem 
med goda erfarenheter. Således såg man främst till faktorerna produktion, samt erfarenhet & 
referenser vid valet av sin huvudleverantör.  

Utveckla leverantörsrelationer 
Partnertech var Jolifes huvudleverantör och därmed en väldigt viktig aktör i företagets 
värdekedja. Monczka förespråkar att man ska satsa på en nära relation till sina leverantörer. 
Monczka påpekar dock att utvecklandet av ett givande partnerskap i praktiken ofta är en lång 
och komplicerad process. Följaktligen är det orimligt att förvänta sig att samarbetet med 
Partnertech skulle vara integrerat från start. 

Integration av leverantörer i produktutvecklingen 
Leverantörsintegration är, enligt Monczka, extra viktigt för företag som är verksamma inom 
branscher där den teknologiska utvecklingen är snabb. Det är viktigt att leverantörerna snabbt 
klarar av att anpassa sig efter produktuppdateringar. Detta underlättas avsevärt om de båda 
parterna arbetar nära integrerat med varandra. Dock var det i uppstartsfasen viktigast för 
Jolife att säkerställa produktionen av Lucas, serve the factory, som tidigare konstaterats. Detta 
gjorde att arbetet med leverantörsintegration initialt bortprioriterades. 

Jolife insåg att de behövde involvera Partnertech i produktutvecklingen. Man såg fördelarna 
med att Partnertech både skötte produktionen och utvecklingen. Olyckligtvis visade det sig att 
det fanns brister i samarbetet mellan avdelningarna på Partnertech, vilket ledde till att 
förändringar trots allt blev svåra att genomföra. 

Leverantörens engagemang i slutprodukten 
Även leverantörens engagemang i slutprodukten är en aspekt som bygger på en relativt 
väletablerad relation och ingenting som var realistiskt att förvänta sig inledningsvis i det 
nämnda samarbetet.  

Involvera leverantören i processutveckling 
I detta skede var det inte aktuellt med processförbättringar av naturliga skäl; produkten och 
dess tillverkningsprocess var helt ny för samtliga parter. 

Produktutvecklingen var Jolifes huvudfokus och processutveckling var inte en prioriterad 
aktivitet. Som tidigare nämnts, fick man lägga full styrka på att utveckla produkten och först 
när man fått fram en väl fungerande prototyp, kunde man börja se till andra delar.  
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Strategisk kostnadsreduktion 
Jolifes kostnadsfokus var inledningsvis kraftigt begränsat. De direkta kostnaderna hade inte så 
stor vinstpåverkan, då volymerna i detta skede var så pass låga. Detta skulle komma att bli 
mer aktuellt vid volymproduktion.  

De höga indirekta kostnaderna som Partnertech debiterade var dock en faktor som man till 
viss mån redan nu avsåg reducera. Emellertid upplevde man det som svårt givet sin svaga 
maktposition att på allvar inleda en förhandling kring detta. Inga gemensamma aktiviteter 
bedrevs alltså under uppstartsfasen för att reducera de totala kostnaderna. 

5.1.4 Maktförhållanden 
Jolife hade under denna fas inte någon egentlig försäljning, och besatt i och med detta inte 
heller någon stark förhandlingsposition gentemot Partnertech. Detta medförde en begränsad 
förmåga att ställa högre krav på effektiviseringar eller lägre priser. Företaget tvingades att gå 
med på höga kostnader för att få specialbeställa väldigt små volymer av det som var absolut 
nödvändigt. Jolife hade ingen makt att förhandla om priset, utan fick gå med på Partnertechs 
erbjudande.  

Enligt Coxs maktmatris kan Jolifes relation gentemot Partnertech beskrivas med begreppet 
supplier dominance. De inkomster som Partnertech fick ut av Jolife utgjorde en mycket liten 
del av deras totala inkomster. Partnertech tillhandahöll dessutom ett unikt utbud och klarade 
av att leverera samtliga specialkomponenter som den tekniskt komplexa Lucas krävde. 
Dessutom var man en av få leverantörer som klarade av de hårda kvalitetsregleringar som 
Jolife lydde under. 

Det var för tidigt för Jolife att aktivt arbeta för att förstärka sin maktposition. De behövde 
först färdigställa en produkt som är anpassad till att produceras i större volymer.  

5.1.5 Sammanfattning 
Under Jolifes uppstart präglades relationen med Partnertech av det maktförhållande som var 
en följd av Jolifes låga försäljningsvolym. Denna situation var oundviklig och Jolife arbetade 
med den enda försörjningsstrategi som var möjlig givet förutsättningarna; serve the factory, 
d.v.s. att säkerställa försörjningen. Jolife var ett litet, nystartat företag utan någon egentlig 
försäljning eller etablerad marknadsposition. Företaget strävade efter att pröva det koncept de 
trodde på och var beredda på att inledningsvis gå med på höga tillverkningskostnader. 
Företagets fokus i denna fas låg inte alls på försörjningsrelaterade aspekter. Jolife gjorde ett 
val i linje med Monczkas teori, då de tidigt bestämde sig för att hålla sin verksamhet inom 
ramen för sin kärnkompetens och att vända sig till en leverantör som kunde tillhandahålla 
produkten i de små volymer som det rörde sig om. Kraven på flexibilitet medförde att Jolife 
och Partnertech inte kunde göra för stora investeringar i utrustning, som sedan inte skulle gå 
att anpassa till nödvändiga förändringar. Jolife valde istället produktionsmetoder med låga 
investeringskostnader, där istället de rörliga kostnaderna var höga. Så länge volymerna var 
låga, vållade detta inga större problem.  

5.2 Fas 1 – Marknadsintroduktion  
Tidsperiod: 2004-2006 

En av de viktigaste brytpunkterna i Jolifes relativt korta historia var tecknandet av 
distributions- och försäljningsavtalet med Medtronic i slutet av 2004. Med hjälp av 
Medtronics storlek och marknadsdominans, började volymerna under denna fas att öka 
påtagligt. Fasen motsvarar dock ändå endast introduktionsfasen i livscykelmodellen. 
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5.2.1 Innovationsgrad 
Produkten gick i detta skede från att vara en fungerande prototyp till att vara en produkt med 
högre kvalitet och färre barnsjukdomar. Den var dock fortfarande inte anpassad för 
serieproduktion och avsevärda uppdateringar gjordes kontinuerligt. Produkten kan därför 
fortfarande anses vara innovativ och föränderlig. Att klassificera produkten som innovativ 
baseras enligt Fischer även på det faktum att efterfrågan är relativt okänd. Detta stämde till 
viss del fortfarande med Lucas under denna fas. Flera faktorer pekade på att när produkten 
nått en något starkare marknadsacceptans så skulle en stark efterfrågan för produkten finnas. 
Dock var marknaden fortfarande för osäker för att man skulle kunna bedöma efterfrågan för 
en längre period.  

Kraven på leverantörerna var därför fortfarande hög flexibilitet framför effektivitet. 
Volymerna började visserligen öka, men var fortfarande låga vilket gjorde att de direkta 
tillverkningskostnaderna inte blev kritiska. Vid en avvägning blev det viktigare för Jolife med 
flexibilitet och att snabbt kunna anpassa produktionen efter nya produktuppdateringar eller en 
förändring i efterfrågan. Dock gjorde försäljningsprognoserna, som förutspådde en drastisk 
volymökning, att man började integrera effektivitetsaspekten i försörjningssystemet.  

5.2.2 Inköpsarbetet 
Jolifes försäljningsvolymer ökade markant i och med Medtronics involvering. Dock ställde 
Medtronics hårdare krav på Jolifes leveranssäkerhet och kvalitet, än vad de tidigare mindre 
försäljarna hade gjort. Ytterligare en viktig aspekt är att Medtronic debiterade en avsevärt 
högre påläggskostnad än de tidigare distributörerna. 

Medtronics högre kostnader i kombination med den ökade försäljningsvolymen ledde 
oundvikligen till ökat kostnadsfokus hos Jolife. I och med detta närmade sig Jolife steget efter 
serve the factory i van Weeles modell; kommersiell orintering. 

Jolife var dock inte stora nog att kunna pressa leverantören i någon större omfattning. 
Kostnadsnedskärningarna gjordes istället främst genom tekniska förbättringar. 
Konstruktionen justerades så att komponenterna kunde göras billigare, men även så att 
monteringen blev enklare och snabbare. 

I takt med ökade volymer började man även märka av kvalitetsbrister. Variationerna i kvalité 
berodde på de tillverkningsmetoder som man tvingades att välja vid uppstarten, i kombination 
med att Jolife hade bristfällig kontroll över de flesta leverantörerna.  

Arbetet med att kommunicera med leverantörerna, och utveckla inköpsarbetet växte och Jolife 
anställde Kenneth Svensson som inköpschef för att ta hand om detta. Detta är enligt van 
Weele ett exempel på handlingar som påvisar utveckling av försörjningssystemet. Jolife 
kunde dock inte anses vara helt inne i den andra av van Weeles faser, då de fortfarande inte 
jobbade aktivt med att pressa priset genom att ställa konkurrerande leverantörer mot varandra. 
Dock prioriterades, som tidigare konstaterats, kostnadsrelaterade frågor på ett helt annat sätt 
än under uppstartsfasen.  

5.2.3 Strategins olika delar 
Nedan behandlas de delar av strategin som väsentligt förändrats gentemot föregående fas.  

Utveckla artikelstrategier och identifiera kostnadsbilden 
Även om Jolife fortfarande inte hade något officiellt system att klassificera olika komponenter 
efter kostnad och komplexitet, var det oundvikligt att inte börja tänka i dessa banor. De som 
arbetade med utveckling och kvalitetstest av produkten insåg att vissa produktkomponenter 
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var klart mer kritiska än andra. Man valde då helt logiskt att lägga mer resurser på att 
effektivisera både konstruktionen och försörjningen av dessa. 

Dock var det fortfarande Partnertech som var ansvariga för kontakt med samtliga 
underleverantörer. I och med det förelåg fortfarande avsaknaden av en överblick över de olika 
komponenternas vinstpåverkan, och försörjningsrisken för de leverantörerna som 
tillhandahöll dem.  

Eftersom en inköpschef hade anställts kunde man börja fokusera på leverantörsrelaterade 
aspekter som denna på ett helt annat sätt än tidigare. Det blev också viktigare, givet den ökade 
kostnadspress som denna fas karaktäriserades av.  

Val av leverantörer 
Under uppstartsfasen valde Jolife Partnertech som sin huvudleverantör. Partnertech kvarstod 
under denna fasen som den enda leverantören, dock kunde Jolife, tack vare ökningen i 
personalstyrkan, lägga större resurser på att kritiskt utvärdera sin leverantör. Man började föra 
en dialog med underleverantörerna för att få ökad insikt i hur Partnertech arbetade. 

Utveckla leverantörsrelationer 
Relationen med Partnertech växte sig marginellt starkare. Mot slutet av fasen började 
Partnertech skönja att Jolife kan stå inför en mycket kraftig tillväxt. Det är möjligt att 
Partnertech fick mer tilltro till denna tillväxt och inte ville missa chansen att ta del av denna 
framgång. Därmed jämnades maktförhållandet ut något, men fortfarande är inte partnerskapet 
speciellt utvecklat.  

Integration av leverantörerna i produktutvecklingen 
Lucas var i denna fas fortfarande under ständig utveckling och ny klinisk bevisföring 
bekräftades ständigt. Produkten hade dock stabiliserats till viss del från den föregående fasen. 
Således förelåg fortfarande en stor potential att ytterligare integrera Partnertech i 
produktutvecklingen. Dock var detta ingenting som man aktivt jobbade med i denna fas.  

Strategisk kostnadsreduktion 
De höga indirekta kostnaderna som Partnertech debiterade blev allt mer påtagliga. Jolife hade 
dock fortfarande svårt givet sin svaga maktposition att förhandla om detta med Partnertech. I 
och med att Jolife totalt sett i denna fas hade en tydligare kostnadsfokus blev denna aspekt 
viktigare.  

5.2.4 Maktförhållanden 
Då Jolife fortfarande hade så pass låga försäljningsvolymer, förändrades inte maktförhållandet 
avsevärt sedan uppstartsfasen. Dock kan konstateras att man i och med avtalet med Medtronic 
hade en stark partner i ryggen samt en ljus försäljningsprognos för den närmaste tiden. Detta 
kan ha stärkt Jolifes förhandlingsposition mot Partnertech något.  

5.2.5 Sammanfattning 
Jolife använde sig fortfarande av samma leverantörer och tillvekningsprocesser för Lucas 
olika komponenter som under uppstarten. Kostnaderna justerades genom teknisk utveckling, 
men inte genom gynnsammare relationer med leverantörer. Partnertech hade fortfarande en 
stark maktposition mot Jolife. Kostnaderna var tvungna att sänkas ytterligare och för att 
lyckas med det krävdes en mer radikal förändring av försörjningssystemet. Tankar kring vilka 
komponenter som var strategiskt viktiga började att utvecklas.  
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De ökade volymerna blottade variationerna i kvalitén. Tillverkningsprocesserna fick ändras så 
att den blev jämnare, och för att volymerna därmed skulle kunna ökas ytterligare. 

5.3 Fas 2 – Tillväxt 
Tidsperiod: 2006-2008 

Problemen under marknadsintroduktionsfasen åtgärdas idag genom en omfattande revidering 
av försörjningsstrategin. De största förändringarna i tillväxtfasen är att Jolife själv nu tar 
ansvar för de tre största underleverantörerna samt att de gör investeringar för nya sorters 
tillverkningsprocesser. Företaget befinner i en tidig tillväxtfas, och Lucas ska övergå från att 
vara ett utvecklingsprojekt till att på allvar tillverkas i serieproduktion. Grant identifierar de 
viktigaste framgångsfaktorerna i tillväxtfasen till att kunna anpassa produktdesignen för 
massproducering, tillgång till distributionskanaler och fortsatt hög produktutveckling. 
Produktutvecklingen är fortsatt hög, men trots att produkten har stabiliserats något är den inte 
än helt anpassad för massproduktion. Detta beskrivs mer ingående nedan. 

5.3.1 Innovationsgrad 
För första gången tas ett steg mot att stabilisera utvecklingen av produkten. Lucas är inte 
längre bara en fungerande prototyp, utan en produkt gjord för att kunna tillverkas i större 
volymer. Precis analogt med vad Fisher säger, behöver produkten stabiliseras innan det går att 
överväga att fokusera mer på effektivitet och volym. 

Jolife ökar effektiviteten hos leverantörerna genom att investera i verktyg till effektivare 
tillverkningsprocesser. Detta är dock något som minskar flexibiliteten då det blir mer 
kostsamt att genomföra förändringar i de dyra verktygen. 

Kravet på flexibilitet försvinner dock inte helt. Viktigare förändringar, som till exempel berör 
patientsäkerhet, måste kunna genomföras genom hela produktionskedjan, så fort som möjligt. 
Dessa blir dock inte lika vanliga eller rutinmässiga som de förändringar som gjordes under de 
tidigare faserna. 

Idag har det totala antalet leverantörer reducerats, vilket bidrar till ökad flexibilitet. Det är 
lättare att genomföra ändringar om antalet leverantörer är litet. Det minskade antalet 
leverantörer medför att varje leverantör bidrar med en större andel av slutprodukten. 
Partnertech får komponenterna delvis färdighopsatta vilket leder till en högre effektivitet.  

5.3.2 Inköpsarbetet 
Jolife ökar i denna fas sitt kostnadsfokus ytterligare. Detta i och med att man själv har 
kontroll över de tre huvudleverantörerna (se även 4.2.3). Det är Jolife som förhandlar priserna 
på komponenterna hos dessa leverantörer, som Partnertech köper in och monterar ihop. 
Tidigare gjordes detta av Partnertech själva, vilket försvårade för Jolife när de ville ha 
kontroll över kostnaderna. Kommunikationsvägarna har blivit kortare vilket har gjort att man 
vid flera tillfällen har fått bra förslag av leverantörerna på billigare och bättre lösningar inom 
t.ex. konstruktion och design.  

Jolife har en övergripande strategi som innefattar att etablera partnerskap med aktörer som är 
ledande på sin marknad. Detta har redan gjorts på distributionssidan i och med avtalet med 
Medtronic. Nu börjar även dessa tankar återspegla sig i leverantörsvalen.  

Anledningen till omstruktureringen är inte bara kostnadsorienterad. Syftet är också att 
säkerställa en jämnare kvalitet. Detta är enligt van Weele karakteristiskt för arbete mot ett mer 
avancerat försörjningssystem.  
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5.3.3 Strategins olika delar 
Nedan behandlas de delar av strategin som väsentligt förändrats gentemot föregående fas.  

Verksamhetsområdet 
Jolifes övergripande strategi är oförändrad; att utkontraktera samtliga områden som inte 
tillhör dess kärnkompetens. Dock sker en förändring idag, då man väljer att direkt ansvara för 
de tre huvudleverantörerna istället för att detta ska behöva gå via Partnertech. Förändringen är 
ett sätt att komma närmre leverantörerna samt att få bättre kontroll över de för Lucas 
viktigaste strategiska komponenterna. Detta resonemang vidareutvecklas under punkt 2.  

Beslutet om att inkontraktera en aktivitet som tidigare skötts av Partnertech kan ses vara 
kopplat till den andra delen av Jolifes övergripande strategi: för de delar av verksamheten som 
inte anses höra till dess kärnkompetens avser Jolife etablera samarbete med partners inom 
produktion och försäljning som är världsledande inom sina respektive områden och 
marknader. Medtronic har tagits in för distributionsdelen. I och med att volymerna nu 
förväntas öka har man börjat se vilka partners man vill arbeta med även på försörjningssidan.  

Utveckla artikelstrategier och identifiera kostnadsbilden 
En stor del av anledningen till att man omstrukturerade det gamla försörjningssystemet var att 
man såg till vilka komponenter som var strategiskt viktigast i produkten. 

I och med det nya systemet är Jolife ansvariga för kontakt och utvärdering med de tre 
underleverantörer som man anser vara strategiskt viktigast. Företaget har således fördjupat 
förståelsen för de olika komponenternas vinstpåverkan och försörjningsrisken för de 
leverantörerna som tillhandahåller dem. Detta resonemang vidareutvecklas i avsnittet om 
Kraljic.  

Kostnadsfokuseringen har också blivit påtagligare idag, bland annat i och med 
volymökningarna, och detta gör det nödvändigt för Jolife att få en bättre kontroll över de olika 
komponenterna.  

Val av leverantörer 
Partnertech är fortfarande huvudleverantör och ansvarig för tillverkningen av samtliga Lucas. 
Dock har man som nämnts tidigare i denna fas tagit kontroll över tre strategiskt viktiga 
underleverantörer.  

Att ha kontrollen över dessa innebär att Jolife tar en aktiv roll vid både val och utvärdering av 
dessa. Jämför man Jolifes process vid leverantörsutvärdering (se även 4.2.3.) med de 
utvärderingsområden som beskrivits i Monczkas ”best practice” modell ser man stora likheter, 
vilket tyder på att Jolife följer teorin på detta område. Framför allt använder sig Jolife flitigt 
av leverantörernas tidigare referenser vid val av leverantörer. Alla de tre huvudleverantörerna 
valdes främst efter rekommendationer och deras tidigare referenser. 

Utveckla leverantörsrelationer 
Under Jolifes tidigare faser har arbetet främst handlat om att säkerställa produktionen av 
Lucas. Följaktligen har arbetet med leverantörsintegration blivit bortprioriterat. Idag börjar 
man mer och mer inse vikten av en fungerande relation med huvudleverantören Partnertech.  

Jolife ändrar även leverantörsstrukturen, och istället för att kontakten med samtliga 
underleverantörer ska gå via Partnertech, inleder Jolife egna relationer med 
underleverantörerna 
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Integration av leverantörer i produktutvecklingen 
Denna satsning på lite mer långsiktiga relationer är en satsning som främjar ökat gemensamt 
engagemang i produktutvecklingen. Detta är ett av huvudskälen till att man valt att arbeta om 
sin försörjningsstrategi. Jolife kan idag dra nytta av den specialkompetens som de olika 
leverantörerna besitter inom just sina områden. 

Leverantörens engagemang i slutprodukten 
Detta steg tycks vara aningen teoretiskt och bygger på långa, djupa relationer. Även om 
Jolifes ambition med den nya försörjningsstrategin är just långsiktighet så ligger denna totala 
integration längre fram i tiden.  

Involvera leverantören i processutveckling 
I och med att produkten så småningom börjar stabiliseras så kan mer fokus läggas på att 
effektivisera tillverkningsprocesserna. Detta bli även allt mer viktigt då produkten inom en 
snar framtid kommer att produceras i betydligt större volymer än tidigare. Jolife lär sig till 
viss del hur de kan förbättra sina processer när de arbetar tillsammans med de stora 
leverantörerna. 

Jolife fortsätter under den tidiga tillväxtfasen att investera i specialverktyg för att ytterligare 
processeffektivisera.  

Strategisk kostnadsreduktion 
En annan följd av förändringen i försörjningssystemet är att det totala antalet leverantörer har 
minskat drastiskt. Det är inget mål i sig, men det medför minskade administrativa kostnader.  

Totalkostnadsfokus är allt viktigare för Jolife i och med den kostnadspress företaget utsätts 
för. Tillsammans med leverantörerna görs förändringar i rutiner som medför 
kostnadsreducering för båda parter. Ett exempel är sättet att hantera ”change orders”. Trots att 
styckkostnaderna har minskats avsevärt anses de fortfarande vara för höga. Någon total 
kostnadskontroll i samverkan med leverantörerna är det dock ännu inte tal om. ”Det är fina 
tankar rent teoretiskt. Verkligheten är dock sådan att allt handlar om kronor och ören när det 
kommer till kritan” säger Erik von Schenck. 

5.3.4 Klassificering av leverantörerna 
Klassificering av leverantörerna sker idag enligt hur betydelsefulla de är för företaget. Även 
om klassificeringen inte grundas på det kostnadsfokus som beskrivits i Kraljics modell, tyder 
den på att Jolife har en medvetenhet om leverantörernas olika stora strategiska betydelse. 

Maktförhållandet gentemot Partnertech har i denna fas utjämnats ytterligare och Jolife sätter 
idag en viss press på Partnertech genom att leta efter nya samarbetspartners. Därmed kan man 
säga att de ändrar sin strategi mot Partnertech. Från att försökt att etablera ett 
prestationsbaserat partnerskap, går det ner ett steg i Kraljic matris (se Figur 3.4) till strategin 
säkra kortsiktigt, leta alternativ. Även om Jolife är litet jämfört med Kuhnke och Plastimer så 
beskriver man förhållandet gentemot dessa företag som gott, samtidigt som deras betydelse är 
stort. Därmed anser vi Jolifes strategi mot dessa företag kan ses som ett prestationsbaserat 
partnerskap. När det gäller Sacci fungerar samarbetet bra där också, men utbudet av 
ryggsäcksleverantörer är större och produktens komplexitet mindre. Därmed är möjligheten 
att byta ut denna leverantör större och Saccis strategiska betydelse anser vi därför vara något 
mindre. Något hårdraget bör strategin mot denna leverantör därmed vara konkurrerande 
prissättning. I dagsläget anser Jolife att det är bättre att Partnertech sköter hanteringen av de 
övriga leverantörerna, eftersom resurserna inte finns och fördelarna med ytterligare kontroll 
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inte uppväger ansträngningarna. Genom valet att överlåta hanteringen av de övriga 
leverantörerna till Partnertech följer Jolife Krajics resonemang att man ska minimera 
ansträngningen för inköp av komponenter som har mindre strategiskt betydelse, och därmed 
anta strategin kategorisk ledning. 

5.3.5 Maktförhållanden 
Idag upplever Jolife att man kan föra förhandlingar om de indirekta kostnaderna på ett annat 
plan än tidigare. De ständigt ökande volymerna gör att Jolife börjar inbringa allt större 
inkomster till Partnertech. Detta gör att Partnertechs tidigare säkra ställning, karaktäriserad av 
supplier dominance börjar ifrågasättas. Jolife gör idag klart för Partnertech att de samtalar 
med andra företag som kan tänkas ersätta Partnertech om de skulle visa sig vara bättre i något 
avseende. Detta är en tydlig utjämning av maktförhållandet, där Jolife visar att de inte är helt 
beroende av Partnertech. Jämfört med tidigare, då Partnertech skötte kontakten med 
underleverantörerna, är det nu mycket enklare att byta montör, men ändå behålla 
underliggande leverantörer. 

Jolife har en starkare förhandlingsposition genom den ökade försäljningsvolymen och 
publiciteten. Företagets maktförhållande stärks mot de tidigare leverantörerna. Däremot är de 
nya underleverantörerna som Jolife ansvarar för betydligt större än de som användes tidigare. 
Jolife har bytt division och är återigen litet jämfört med underleverantörerna. 

5.3.6 Sammanfattning 
Jolife gör en övergripande ändring i försörjningssystemet för att samtidigt kunna hantera 
kvalité, volym och kostnad. Detta kräver investeringar i specialanpassade verktyg. För att få 
en närmre relation med underleverantörerna övergår Jolife till att själva ingå i avtal, istället 
för att gå via Partnertech. Varje leverantör tillverkar större delar av slutprodukten, vilket 
medför att mindre arbete utförds av Partnertech. Jolife tar en mer aktiv roll över 
försörjningssystemet, och har utformat förhållningsstrategier mot leverantörerna som väl 
följer tillhörande teoretiskt resonemang. Övertaget av kontrollen över underleverantörerna gör 
att Jolifes beroende av Partnertech minskar drastiskt. Det är idag betydligt enklare att byta ut 
Partnertech, då man ändå kan behålla underleverantörerna, som inte längre är specifika för 
Partnertech. Jolife har idag på så sätt stärkt sin maktposition mot Partnertech något. 

5.4 Fas 3 – Framtiden och fortsatt tillväxt 
Tidsperiod: 2008-2012 

Under de närmsta åren ska försäljningstillväxten gå med full fart och prognosen är att 
företaget inom snar framtid ska kunna nå sitt försäljningsmålvärde. Detta kommer att ställa 
stora krav på försörjningssystemet och om Jolife klarar sina leveransmål går företaget en ljus 
framtid till mötes. För att lyckas med detta ämnar Jolife förstärka sin organisation och tittar på 
fler och nya försörjningsalternativ.  

5.4.1 Innovationsgrad 
För att klara av serietillverkning i de volymer som man har en försäljningsprognos på, måste 
Lucas under denna period ha nått en så hög produktstabilitet som det bara är möjligt. Lucas 
kommer dock aldrig att sluta uppdateras och utvecklas helt. Apparaten kommer med all 
sannolikhet att ändras för att möta nya krav och fylla nya funktioner. Även branschens art gör 
att det krävs flexibilitet eftersom nya regleringar och normer inom medicin- relaterade 
branscher är vanliga. Därför kommer kravet på flexibilitet i försörjningssystemet aldrig att 
upphöra helt. Effektivitet kommer att vara en avgörande faktor för Jolife om leveranskraven 
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ska kunna uppfyllas och för att bemöta eventuella konkurrenter. 

5.4.2 Inköpsarbete 
För att klara av att leverera de ytterligare ökande volymer som kommer att krävas i framtiden, 
tittar Jolife på alternativa försörjningslösningar. Företaget kommer att behöva arbeta på ett 
mer strategiskt och orienterat sätt vid utformningen av försörjningssystemet och sitt 
förhållningssätt mot leverantörerna. En övergång från kraftig kostnadsfokus som beskrevs i 
föregående fas till en mer strategisk orientering följer van Weeles resonemang. Dock är 
avståndet långt till det som enligt litteraturen beskrivs som det slutgiltiga, ultimata steget, där 
leverantören integreras i den totala värdekedjan. 

Organisationen kommer att förstärkas under de närmsta åren vilket innebär att 
inköpsavdelningen kommer att ta organisatorisk form på allvar. All kunskap kommer då inte 
att vara samlad hos inköpschefen vilket tyder på en större organisatorisk mognad. 

5.4.3 Strategins olika delar 

Verksamhetsområdet 
Som tidigare beskrivits tar Jolife idag en större kontroll över försörjningssystemet, och vidgar 
därmed sitt arbetsområde. De har successivt tagit över aktiviteter som tidigare skötts av 
utomstående aktörer. Om Jolife ska gå vidare med expansionen av verksamhetsområdet, kan 
de t.ex. ta över produktionen eller försäljningen. Detta är dock ingenting som företaget 
kommer att förhasta sig med, och om detta blir fallet så kommer Jolife först att försäkra sig 
om att kompetensen och resurserna till detta finns. Produktion och försäljning är något som 
inte finns i Jolifes kärnkompetens. De skulle därför behöva förvärva ny personal som sköter 
de aktiviteterna. Ett alternativ är att förvärva den personal som arbetat med att montera Lucas 
på Partnertech tidigare. På så sätt får man personal som har längre erfarenhet av hopsättningen 
av produkten. 

Val av leverantörer 
Jolife ska fortsätta med att titta efter leverantörer som är bättre än de aktuella. Ingen 
leverantör kan känna sig säker på att den kan ha kvar Jolife som kund, oavsett hur man uppför 
sig. Agerandet hänger samman med en strävan efter bättre maktförhållande och att aldrig 
tillåta supplier dominance. 

Utveckla leverantörsrelationer 
Idag är Jolifes förhoppning att man har kommit ett steg närmare sin ambition att etablera 
samarbete med partners som är världsledande inom tillverkning. Det tar dock tid för en 
relation att växa fram och det är därför först nu som det visar sig om relationerna blir bra eller 
inte. Jolife strävar efter långa relationer, men uppstår friktion är det bättre att behålla sin 
maktposition än att lägga resurser på en relation som aldrig kommer att bli bra. 

Integration av leverantörer i produktutvecklingen 
Utvecklingen av produkten kommer att trappas ner. Jolife fortsätter dock att ta del av de 
tekniska framsteg som leverantörerna gör, om de går att utnyttja i Lucas. 

Involvera leverantören i processutveckling 
I takt med att Jolife arbetar närmre sina leverantörer möjliggörs en högre grad av gemensam 
processutveckling. Efterhand som företaget växer blir det mer och mer intressant för 
leverantören att anpassa sig. Tidigare var det i huvudsak Jolife som anpassade sig efter 
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leverantörerna. 

Strategisk kostnadsreduktion 
Att gemensamt titta på totala kostnader hänger samman med den gemensamma 
processutvecklingen. Endast i de fall där relationen är vänskapsorienterad kommer det att vara 
möjligt att arbeta med gemensam kostnadsminimering.  

5.4.4 Klassificering av leverantörerna 
Samarbetet med Partnertech är just nu företagets stora problem ur ett försörjningsstrategiskt 
perspektiv. Jolife har satt press på Partnertech genom att börja titta på alternativ till att 
utkontraktera all tillverkning till dem. Därmed har man antagit strategin att säkra kortsiktigt 
men leta alternativ. Men precis som van Weele beskriver är denna strategi ohållbar i ett 
längre perspektiv, inte minst på grund av de resurser som krävs då man letar efter andra 
alternativ. De båda företagen måste nu bestämma sig om det verkligen blir ett långsiktigt 
samarbete. Idag är det varken lång- eller kortsiktigt, utan liknar mer en ”katt och råtta lek”, 
där all fokus verkar ligga på priset. Partnertech har fördelar gentemot andra leverantörer 
eftersom man ensam skött tillverkningen av Lucas under hela resan. Därför finns det en stor 
kunskap om Lucas hos deras personal, vilket borde kunna utnyttjas inom inte minst 
produktutveckling och processförbättring. Dessutom har Partnertech verksamhet i USA, 
vilket kan spara mycket transportkostnader. Detta företag måste på allvar inse att Lucas inte 
längre är ett utvecklingsprojekt utan övergår till en serietillverkad produkt som ska etableras 
på hela världsmarknaden, och att ett långsiktigt samarbete kommer att gagna även dem. Om 
inte de båda företagen kan enas och ett gott och långgående samarbete kan etableras måste 
Jolife övergå till andra alternativ. Vår analys av Jolifes förhållningsstrategi gentemot de olika 
leverantörerna illustreras nedan. 

 
Figur 5.2 - Leverantörerna insatta i Kraljics matris 

5.4.5 Maktförhållanden 
De kraftiga volymökningarna gör att Jolifes ställning gentemot Partnertech idag har stärkts. 
Jolifes bidrag till Partnertechs inkomster kommer att bli allt mer betydande. Detta är något 
som Jolife kommer att kunna dra nytta av i framtiden för att förhandla med Partnertech om 
fördelaktigare villkor och sätt att reducera kostnadsbilden. 

Relationen till de övriga leverantörerna började om från början i föregående fas. Samtliga av 
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leverantörerna var så stora att Jolife än en gång har lite att sätta emot. I denna fas växer Jolife 
ytterligare, vilket medför en något förbättrad position. Jolife bör arbeta för att inte bli allt för 
beroende av en leverantör, utan att leverantören blir beroende av Jolife. 

5.4.6 Sammanfattning 
Jolife kan bredda sin verksamhet ytterligare genom att ta över ytterligare aktiviteter som 
externa partners skött tidigare. Det kan t.ex. handla om att på sikt ta över tillverkningen eller 
försäljningen. 

Jolife bör utnyttja sin maktposition och sätta ytterligare press på Partnertech. Företaget kan i 
detta läge mycket väl vända sig till en annan leverantör, eller som nämnts ovan, ta över 
produktionen själv. 

Relationerna med de övriga leverantörerna stärks förhoppningsvis ännu mer i framtiden. Man 
kommer då att kunna i större utsträckning arbeta med processutveckling och därmed reducera 
gemensamma kostnader. I de fall där relationen fungerar dåligt, bör Jolife vända sig till nya 
leverantörer. 
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5.5 Analytisk överblick 
Fas 0 Fas 1 Fas 2 Fas 3

Innovationsgrad

Mycket hög 
innovationsgrad. 

Arbete för att ta fram 
en väl fungerande 

prototyp

Stora förändringar 
fortfarande vanliga. 

Produkten en 
optimerad för 

serieproduktion

Produkten optimerad 
för serieproduktion. 
Förändringar mer 
sällsynta, men ej 

ovanliga

Förändringar blir mer 
ovanliga än 

föregående fas

Inköpsarbete
Serve the factory. 
Överlevnad i fokus

Fokus att minska 
kostnader. Sker dock 

endast genom tekniska 
framsteg

Nya billigare 
tillverknings-

processer. Priser 
förhandlas med under-

leverantörer

Inköpsavdelningen 
omfattar f ler personer 
och arbetet fokuserar 
på fler kvaliteter än 

kostnaden

Maktförhållanden
Partnertech har klart 

starkast förhandlings-
position →

Jolife minskar 
beroendet till 

Partnertech, vilket ger 
förbättrad position

Marginellt förbättrad 
position. Arbete för att 

inte bli beroende av 
någon av de nya 
leverantörerna

Beståndsdelar 
Verksamhets-

området
Konceptutveckling →

Sköter nu även 
utvärderdering av de 

tre stora 
underleverantörerna

Jolife kan vidga sig till 
att själv ta över 

produktion och/eller 
försäljning

Utveckla artikel-
strategier och 

identifiera 
kostnadsbilden

Ingen insyn alls i 
kostnaden för olika 
komponenter. PT 

sköter allt

Mer eller mindre 
omedveten 

komponenklassif icering
. Fokus lades på dyra 

komponenter

Kraftigt ökad insikt och 
makt i komponenterna. 

Arbetar med 
klassif icering

→
Val av 

leverantörer
PT valdes genom 

tidigare erfarenheter
Mer resurser lades för 
att kritiskt granska PT

Jolife väljer nu 
underleverantörer. Väl 
utformad klassif icering 

och utvärdering
→

Utveckla 
leverantörs-

relationer

För tidigt för att tala om 
relation

PT inser Jolifes 
potential och blir mer 

öppna för relation

Jolife skapar egna 
relationer med 

underleverantörer som 
är oberoende av PT

Relationerna med de 
nya leverantörerna tar 

form på riktigt

Integration av 
leverantörer i 

produkt-
utvecklingen

PT var involverad, men 
kunde lika väl varit 

någon annan →
De nya leverantörerna 
bidrar med sin expert-

kompetens i 
produktutvecklingen

Utvecklingan avstannat 
något. Tar dock del av 
nya tekniska framsteg

Leverantörens 
engagemang i 
slutprodukten

Kräver en närmre 
relation →

Fenomenet önskas, 
men tycks vara mest 

teoretiskt →
Involvera 

leverantören i 
process-

utveckling

Litet eller inget fokus 
på processförbättring 

alls → Jolife lär en del av de 
store leverantörerna

I takt med att Jolife 
växer, tar nu även 

leverantörerna lärdom 
av Jolife

Strategisk 
kostnads-
reduktion

Inget direkt 
kostnadsfokus alls

Jolife ogillar PT 
kostnader, men är inte i 
position att förhandla

Eftersträvas men är 
inte högprioriterat

I de fall där 
relationerna lyckats 

riktigt väl, kan parterna 
arbeta för att minimera 

gemensamma 
kostnader  
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
I det avslutande kapitlet redogörs för de slutsatser vi anser oss kunna dra av den analys som 
genoförts på vårt empiriska material. Initialt redovisar vi de sammanfattande slutsatser som 
kunnat dras utifrån Jolifes specifika situation. Vidare presenteras den mer generealla modell 
som vi utvecklat, och studiens akademiska bidrag återges. Slutligen ger vi förslag på områden 
som kan vara relevanta för framtida forskning inom ämnesområdet. 

6.1 Sammanfattande slutsatser 
Efter genomförandet av denna studie, kan en rad intressanta slutsatser dras. Vi har undersökt 
Jolifes utveckling från uppstart till dagens situation som präglas av en kraftig tillväxtpotential. 
Vi har delat in denna period i fyra faser som karaktäriseras av olika förutsättningar, som i sin 
tur har implikationer på hur man har kunnat arbeta med sin försörjningsstrategi.  

Fas 0 - Uppstart 
Under Jolifes första verksamhetsår var företagets verksamhet helt fokuserad på att skapa en 
marknad åt en helt ny typ av produkt, Lucas, den tryckluftsdrivna apparaten för mekaniska 
bröstkompressioner. Den starka marknadsfokuseringen innebar att inköp blev en tämligen 
bortprioriterad aktivitet utan någon bakomliggande försörjningsstrategi. ”Serve the factory”, 
dvs. att endast säkerställa kontinuerlig produktion, är ett mycket talande uttryck för hur 
försörjningsarbetet bedrevs under denna period. Företaget satsade samtlig kraft på att lansera 
det koncept de tror på, och var beredda på att inledningsvis gå med på höga 
tillverkningskostnader. Eftersom det rörde sig om så pass små volymer fick man i någon 
bemärkelse vara nöjd med att det fanns någon leverantör som var beredd att tillverka Lucas, 
oavsett om det var till en hög kostnad.  

Den kontinuerliga produktutvecklingen, kombinerat med den helt okända efterfrågan, ställde i 
sin tur krav på företagets leverantörer. De behövde ha hög flexibilitet och snabb 
anpassningsförmåga. Denna aspekt var avgörande vid företagets val av Partnertech som 
huvudleverantör, då Partnertech både ansvarade för en stor del av produktutvecklingen och 
för samtlig produktion. Dock levde Partnertech inte upp till den förväntade flexibiliteten. Det 
visade sig finnas brister i kommunikationen mellan Partnertechs två avdelningar för 
produktion respektive utveckling. Påföljderna blev oönskade förseningar och ökade kostnader. 

Flexibiliteten fanns även i åtanke i och med att man undvek investeringar i maskiner och 
verktyg för att inte binda kapital i processer som sedan skulle kunna förändras som följd av 
eventuella produktuppdateringar. Kostnadseffektivitet fick således initialt bortprioriteras.  

Uppstartsfasen karaktäriserades vidare av en mycket låg försäljningsvolym, då Lucas i detta 
skede var under utveckling. Detta ledde till en svag maktposition gentemot huvudleverantören 
Partnertech, något som kraftigt begränsade Jolifes möjligheter att ställa krav på både sänkta 
direkta tillverkningskostnader och indirekta omkostnader. 

Fas 1 - Marknadsintroduktion 
Avtalet med Medtronic löste den viktiga frågan om distributionskanalen, men samarbetet 
innebar samtidigt högre krav på Jolife i form av kvalitet, kostnad och framför allt volymer.  

I detta skede var det meningen att företagets produkt ska ha stabiliserats till den grad att den 
faktiskt går att sälja. Produkten var dock inte längre kommen än att vara en väl fungerande 
prototyp. Den fortsatta kliniska bevisföringen gjorde att man ständigt blev tvungen att anpassa 
Lucas efter de förändringar som denna påvisade. Detta innebar att flexibilitet fortfarande var 
en avgörande faktor i försörjningssystemet. Jolife fortsatte att undvika omfattande 
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investeringar i och med produktens fortsatta innovativa karaktär, och således beaktades 
flexibilitetsaspekten.  

Då Jolifes leverantörer och tillverkningsprocesser förblev oförändrade från uppstartsfasen 
började man känna av en viss växtverk i försörjningssystemet. De ökande 
försäljningsvolymerna ledde både till ett visst ökat kostnadsfokus och att den varierande 
kvalitén blev allt mer påtaglig.  

Detta medförde att Jolife var tvungna att se över både sin totalkostnadsbild och sina 
tillverkningsprocesser. Att volymerna fortfarande var relativt små gjorde dock att företagets 
maktposition gentemot leverantörerna förblev oförändrad från uppstartsfasen. Således var det 
fortfarande problematiskt för Jolife att förhandla om både kostnadsreduceringar eller 
processförbättringar. Att behålla det initiala försörjningssystemet blev i slutet av denna period 
ohållbart och tankar om hur detta bättre skulle kunna anpassas efter den nya situationen 
utvecklades.  

Fas 2 - Tillväxt 
Den ljusa prognosen gällande framtida försäljning, har lett till att man genomfört en 
omfattande förändring i försörjningsstrategin, för att samtidigt kunna fokusera på såväl kvalité 
och volym, som kostnad. Denna förändring består främst i den nya tillverkningsprocessen. 
Efter att ha gjort en större investering i specialanpassade verktyg, är det möjligt att förbättra 
alla tre aspekterna. Bytet sker dock med viss bekostnad i flexibilitet, då det är kostsamt att 
ändra i verktygen. 

Jolife har dessutom tagit en mer aktiv roll över sitt försörjningssystem. Antalet leverantörer 
har reducerats, så att varje leverantör tillverkar en större del av slutprodukten, vilket sparar 
både tid och pengar i tillverkningen. De kortare kommunikationsvägarna till dessa 
leverantörer innebär att Jolife på ett bättre sätt kan dra nytta av deras kompetens inom bl.a. 
produkt- och processutveckling. 

I och med övertagandet av kontrollen av underleverantörerna, har beroendet av Partnertech till 
viss del reducerats. Det är nu betydligt mindre problematiskt att byta huvudleverantör, då man 
ändå kan behålla underleverantörerna, som inte längre är specifika för Partnertech. Detta i 
kombination med ständigt ökande volymer gör att Jolife nu har ett betydligt mer fördelaktigt 
förhandlingsläge angående både indirekt kostnadsreducering och processeffektiviseringar.  

Fas 3 – Framtiden och fortsatt tillväxt 
Jolife är idag öppet för flera olika försörjningsalternativ i framtiden. Grundtanken i företagets 
nuvarande försörjningsstrategi är att man tar en allt mer aktiv kontroll över 
försörjningssystemet.  

Under den kommande tillväxtperioden kommer Jolifes försäljningsvolym med största 
sannolikhet att fortsätta öka kraftigt. Det primära målet för företaget blir att säkra 
tillverkningen av de prognostiserade volymerna. För att lyckas med serieproduktionen krävs 
det inte minst att Lucas når en ännu högre stabilitet.  

Vidare bör Jolife, så fort som möjligt, fatta beslut om hur samarbetet med Partnertech ska 
fortgå. I och med Jolifes stärkta maktposition skulle strategin, åtminstone på kort sikt, kunna 
baseras på att visa Partnertech att man inte längre har lika stort beroende till dem. Partnertech 
har en rad fördelar, inte minst då de varit med på hela resans gång, och dessutom har 
produktionsdivisioner i Nordamerika. Nu när man verkar på denna marknad skulle det 
underlätta avsevärt att producera på plats. Partnertech bör dock inse att Jolife har en stor 
potential och att ett gott, långsiktigt partnerskap gagnar även dem. 
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Förutsatt att den prognostiserade försäljningsökningen realiseras, är en realistisk 
försörjningslösning på längre sikt att ha produktion kopplad till de tre stora marknaderna, dvs. 
den europeiska, den amerikanska och den asiatiska. Ett alternativ är att Jolife tar över 
produktionen själv, men då måste företaget naturligtvis växa avsevärt både organisatoriskt 
och finansiellt. Fördelarna med detta alternativ är främst att beroendet till leverantörerna 
minskar, att de totala kostnaderna minskar på sikt, och inte minst att Jolife då själva skulle ha 
kännedom och kontroll över tillverkningskapaciteten. Full kontroll över alla kostnaderna 
skulle innebära att de teoretiska modeller som beskrivits i uppsatsen skulle kunna användas 
fullt ut vid utformningen av försörjningsstrategin.  

Avslutningsvis konstaterar vi att Jolife är på god väg att gå från ett litet, nystartat Ideonföretag 
till att bli en mer etablerad, global aktör. Med Medtronic som distributionspartner, har man 
kunna lansera Lucas på de europeiska medicintekniska marknaderna och verkar vara på god 
väg att göra detsamma på den nordamerikanska. Samtliga försäljningsprognoser pekar uppåt 
och det verkar som om man har lyckats med sin ambition att etablera en marknad för Lucas. 
Dock krävs leverans av efterfrågade kvantiteter till en jämn kvalitet, för att detta ska kunna 
möjliggöras fullt ut. Således kommer det för Jolifes framtida tillväxt att vara nödvändigt med 
en försörjningsstrategi som är anpassad efter dessa nya förutsättningar.  

6.2 Vår begreppsmodell 
Utifrån den fallstudie som genomförts presenteras i denna uppsats utvecklingen i ett litet 
högteknologiskt företag, Jolife. Resultatet är en kartläggning av Jolifes historik med 
paralleller dragna till dess försörjningsstrategi, samt hur denna har förändrats över tiden. Detta 
har baserats på två grundidéer. Dels är det en undersökning som efterfrågats av Jolife. Dels 
har vi identifierat ett relativt outforskat område, försörjningsstrategier i små högteknologiska 
företag. Utifrån detta har vi försökt lägga en grund för fortsatta studier inom området.  

Med utgångspunkt i vår undersökning anser vi oss kunna göra vissa generaliserande slutsatser. 
I avsnitt 3.6 beskrevs sambanden mellan ämnesområden som vi bedömt som relevanta för 
denna studie. De modeller och teorier som vi vidare identifierat inom dessa ämnesområden 
har kopplas samman till en teoretisk modell, som vi sedan använts för att analysera 
utvecklingen av Jolifes försörjningsstrategi. Dessa kommer här att sammanställas i en 
slutgiltig modell som utgör ett mer lättapplicerbart verktyg. Vi har här fört ner samtliga 
modellförfattares namn på begreppsnivå för att modellen ska bli mer operationaliserbar.  

Den slutgiltiga modellen tar sin utgångspunkt i livscykeln. Eftersom vi begränsat oss till att 
studera tillväxtfaserna av utvecklingen tittar vi endast på första halvan av originalmodellen, 
innan tillväxten avstannat i mognadsstadiet. Denna del av livscykeln delas sedan in i ett antal 
nya skeden. Vi väljer här att dela in förloppet i fyra faser som vi bedömer vara karaktäristiska 
för den utveckling som ett litet högteknologiskt företag går igenom. Varje fas ska representera 
en betydande förändring i förutsättningarna och har därmed implikationer även på 
försörjningssystemet.  

Resultatet av vår sammanställning är en modell över det generella utvecklingsmönster som ett 
litet högteknologiskt företag kan tänkas gå igenom. Genom fasuppdelningen kan man lättare 
identifiera enskilda förändringar och utvecklingsmönster i olika skeden. Dessa faser är mer 
anpassade till den utvecklingen ett litet högteknologiskt företag går igenom än den generella 
livscykelmodellen. Dessutom finns det för varje fas en beskrivning över vad som 
karaktäriserar denna samt hur detta påverkar försörjningsstrategin.  

Modellen kan även i viss utsträckning fungera vägledande genom att synliggöra vad som 
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kännetecknar de faser som företaget rör sig mot. 

 

 
Figur 6.1 - Vår modell för utvecklingen av försörjningsstrategi 

 

Här redogörs för de olika faserna i modellen. 

Fas 0 – Uppstartsfasen 
I uppstartsfasen tvingas företaget att tillämpa försörjningsstrategin serve the factory, vilket 
innebär att det primära målet blir att finna en leverantör som är villig att leverera de små 
volymer som det i detta skede rör sig om. Produkten är under ständig utveckling och man 
tillverkar endast exemplar för test och utvärdering. Utvecklingsarbetet ställer höga krav på 
leverantörernas flexibilitet. Flexibiliteten erhålls på bekostnad av minskad effektivitet, ökade 
kostnader och varierande kvalitet. Företaget tvingas vända sig till leverantörer och 
tillverkningsmetoder som inte kräver stora investeringar, då man under uppstart generellt sett 
har brist på kapital.  

Det är väsentligt att endast arbeta med områden som tillhör företagets kärnkompetens och att 
utkontraktera sådant som externa aktörer kan utföra mer effektivt. Man bör utvärdera 
leverantörerna så att de verkligen lever upp till de krav man ställer på t.ex. flexibilitet.  

Organisatoriskt existerar inköpsavdelningen oftast inte i uppstartsfasen, utan detta arbete 
sköts förmodligen av någon i personalen med koppling till produktions-, logistik-, eller 
utvecklingsavdelningen. Inköpsarbetet sker enligt ”brandsläckningsprincipen” och lite eller 
inget proaktivt arbete förekommer. 

De initialt låga volymerna försämrar generellt sett företagets förhandlingsposition mot sina 
leverantörer. Leverantörernas intresse i att investera i en långvarig relation med gemensamma 
mål är inledningsvis låga. Företaget bör dock försöka att binda till sig leverantören, och 
involvera denne i t.ex. produkt- och processutvecklingen. Företaget kan genom leverantörens 
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involvering framförallt dra nytta av dennes kompetens inom sitt område samt öka flexibilteten 
genom att bedriva utveckling och produktion hos samma aktör.  

Fas 1 – Marknadsintroduktion 
I denna fas introduceras produkten på marknaden. Man har nu lyckats producera en 
fungerande produkt, som kan säljas till verkliga kunder, om än endast i mindre volymer för 
utvärdering. Omedelbart då man klarar att leverera fungerande produkter till marknaden ökar 
fokus på kostnader. Företaget söker kostnadsreduceringar både genom bättre priser från sina 
leverantörer och lägre tillverkningsprocesser. Om det inte funnits tidigare, är det vanligast att 
företaget anställer personer, vars uppgift blir att kommunicera och förhandla med 
leverantörerna, bland annat för att kunna finna lägre priser. Därmed börjar 
inköpsavdelningens organisation att formas. 

Produkten är fortfarande under tämligen hög utveckling, vilket gör att kravet på 
leverantörernas flexibilitet kvarstår. Företaget bör klassificera produkternas olika 
beståndsdelar efter hur viktiga de är gällande kostnad och tillgänglighet av alternativa 
leverantörer eller komponentsubstitut. Klassificeringen bör sedan ligga till grund för det 
strategiska förhållningssätt man antar mot leverantörer av olika komponenter. Företaget bör 
samarbeta med de leverantörer som tillhandahåller kritiska och unika komponenter, medan 
man bör utnyttja sin eventuella maktposition mot övriga. Samarbetet kan ske i form av 
leverantörers ökade involvering i produkt- och processutveckling. Maktpositionen i detta 
skede är fortfarande relativt svag, och man har således begränsade möjligheter att förhandla 
om t.ex. reducerade indirekta kostnader.  

Fas 2 – Tillväxt 
I denna fas har företaget nått genomslag på marknaden. Volymerna ökar således markant 
jämfört med tidigare. Produkten har nu stabiliserats något och är inte längre en 
utvecklingsprodukt. Eventuellt har det innovativa, högteknologiska företaget redan nya 
produkter under utveckling. Tillverkningsprocesserna är anpassade för serietillverkning för att 
kunna hålla jämn kvalitet och låga kostnader på högre volymer. Leverantörerna behöver inte 
ha lika hög flexibilitet som tidigare. Däremot värdesätts effektiviteten i högre grad.  

Det operativa arbetet med inköp och leverantörskontakter blir mer rutinbaserat, strukturerat, 
och vid det här laget har någon sorts affärssysystem implementerats i effektiviseringssyfte. 
Om företaget tillverkar flera olika produkter, bör man försöka att samordna inköp mellan 
olika avdelningar.  

Företaget har nått en viss mognad, och arbetar mer proaktivt. Fokus vidgas från enbart 
kostnader till att även inkludera andra parametrar som varukvalité och leveransprecision. 
Företaget bör i denna fas identifiera de strategiskt viktigaste leverantörerna, och försöka att 
etablera en långsiktig relation till dessa. Det är först i detta skede som det börjar bli riktigt 
meningsfullt att försöka arbeta med en närmre relation till de strategiska leverantörerna. För 
att detta ska vara möjligt ter det sig naturligt att företaget tar en mer aktiv roll över 
försörjningssystemet, och själva sköter kontrollen över huvudleverantörerna och kontakten 
med dessa, om detta tidigare har skötts av en extern part. Kommunikationen, processerna och 
rutinerna blir mer standardiserade och integrerade och därför är det möjligt att gemensamt 
komma överens om dessa standarder för att maximera den gemensamma nyttan. 

Volymerna kan nu vara så pass mycket större att de kan börja ligga till grund för en förbättrad 
förhandlingsposition mot leverantörerna. Vid vilken volym detta sker är givetvis helt 
beroende på leverantörens storlek. Arbetar företaget med små leverantörer kan 
maktförhållandena skifta redan vid början av tillväxten. Är leverantörerna mycket stora kan 
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det krävas än högre tillväxt, eller rentav aldrig ske. 

Fas 3 – Fortsatt tillväxt 
Övergången till fas 2 gjordes då kraven på volymer, kvalitet och kostnader blev för höga för 
det första systemet. När företaget expanderar vidare till nya marknader eller introducerar ett 
bredare produktsortiment kan kraven växa ännu mer. Det försörjningssystem som 
introducerades i fas 2 kan innehålla partners eller processer som inte klarar av de ytterligare 
högre kraven. Det gäller för företaget att identifiera dessa flaskhalsar och ersätta dem med 
framtidssäkrare alternativ. 

Fokus ligger ännu tydligare på effektivitet hos leverantörerna. Om det fortfarande sker 
betydande utveckling av produkten, måste detta ske som ett parallellt projekt, så att man 
samplar alla uppdateringar och genomför dem samtidigt. Detta för att harmoniera med bristen 
på flexibilitet som blir en följd av det ökade fokus på effektivitet. 

Företaget bör fortsätta att arbeta närmare de företag man förhåller sig maktneutrala till. Det 
kan till exempel involvera ökad gemensam produkt- och processutveckling. Det kan också 
försöka arbeta för en total gemensam kostnadsreducering. 

I detta skede har företagets förhandlingsposition ökat avsevärt. Detta i och med att det för 
första gången handlar om volymer som är av intresse. Maktpositionen kan utnyttjas genom att 
ställa leverantörer mot varandra och låta dem tävla mot varandra, genom prispress, om att få 
leverera komponenterna. 

6.3 Studiens bidrag och framtida forskning 
Vi har i denna uppsats undersökt ett tämligen obehandlat område; utformning av 
försörjningsstrategin för små högteknologiska företag under kraftig tillväxt. Vi har dessutom 
tagit fasta på vikten av att situationsanpassa dessa strategier efter hur förutsättningarna kan 
tänkas förändras över företagets livscykel. De faktorer som framkommit som viktigast är hur 
inköpets roll, graden av innovation i produkten samt hur maktförhållandet mot företagets 
leverantörer förändras.  

Vi anser oss med denna studie ha bidragit med en grundläggande förståelse för de 
utvecklingsmönster som ett litet, snabbväxande högteknologiskt företag genomgår. Vi valde 
att göra en kvalitativ fallstudie av ett enskilt företag för att kunna undersöka en sådan 
utveckling på ett djupgående sätt. Relevanta aspekter i fallföretagets Jolifes historik har 
kartlagts, varpå vi systematiskt har visat hur dess försörjningsstrategi anpassats efter de 
rådande förutsättningarna. Med utgångspunkt i denna kartläggning har vi försökt se hur 
företagets förutsättningar kan komma att ändras under den kommande tillväxtfasen. Givet 
dessa har vi undersökt hur Jolife under denna fas bör utforma sin försörjningsstrategi.  

Det problemområde vi valt att behandla är under ständig utveckling och vi anser att det finns 
en mängd frågor som är värda att forska vidare om.  

Denna studie har dokumenterat den utveckling som ett litet högteknologiskt företag har gått 
igenom. Vi tror att detta mönster inte är unikt för Jolife utan kan appliceras på liknande 
verksamheter. Med utgångspunkt från denna slutsats vore det intressant att genomföra en 
komparativ fallstudie mellan ett antal små högteknologiska företag. Detta för att undersöka 
likheter och skillnader hur dessa har utformat sina försörjningsstrategier. 

Vårt synsätt på problemet har varit av strategisk art. Det vore även intressant att angripa 
problemet med ett mer operativt synsätt. Detta genom att t.ex. undersöka operativa 
inköpsprocesser eller andra rent praktiska problem inom försörjningen. 
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Appendix 

Bilaga 1: Intervjufrågor till inköpschef Kenneth Svensson 
Intervju genomförd 06-05-09 

1. Leverantörsklassificering: En grundläggande beskrivning.   
2. Hur påverkas sättet som ni arbetar med inköp av det faktum att ni verkar i en 

högteknologisk bransch? Snabbare produktutveckling, osäker efterfrågan?  
3. Hur har produktutvecklingen förändrats över tiden? Hur mycket utvecklas/uppdateras 

produkten nu jämfört med i tidigare faser? Hur pass mycket bedömer ni att den 
kommer stabiliseras senare? 

4. Hur ovanstående sättet som man kan arbetar med försörjningssystemet? 
5. Försörjningssystemet och försörjningsstrategins utveckling över tiden:  

 

 Fas 0:  

• Hur hittade ni lämpliga leverantörer? Vilka krav ställdes på dessa? Hur 
etablerades kontakt med dessa? 

• Hur var prismedvetenheten?  
• Hur utvärderades leverantörerna? 
• Hur samarbetade ni med leverantörer? 
• Hur fungerade kommunikationen med leverantörerna? 
• Vad upplevde du som fördelar/nackdelar med detta system? 
• Främsta orsaker till att ni utarbetade ett nytt system? 

 

Fas I: 

• Hur hittade ni lämpliga leverantörer? Vilka krav ställdes på dessa? Hur 
etablerades kontakt med dessa? 

• Hur var prismedvetenheten?  
• Hur utvärderades leverantörerna? 
• Hur samarbetade ni med leverantörer? 
• Hur fungerade kommunikationen med leverantörerna? 
• Vad upplevde du som fördelar/nackdelar med detta system? 
• Främsta orsaker till att ni utarbetade ett nytt system? 

 

Fas II:  

• Hur hittade ni lämpliga leverantörer? Vilka krav ställdes på dessa? Hur 
etablerades kontakt med dessa? 

• Hur var prismedvetenheten?  
• Hur utvärderades leverantörerna? 
• Hur samarbetade ni med leverantörer? 
• Hur fungerade kommunikationen med leverantörerna? 
• Vad upplevde du som fördelar/nackdelar med detta system? 
• Främsta orsaker till att ni utarbetade ett nytt system? 
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Fas III:  

 

• Främsta faktorer som kommer göra att man kommer vara tvungen att byta system, 
internt och externt (volymökningar, internationalisering etc.) 

• Är målsättningen en mer aktiv roll? 
• Hur måste ni anpassa er till detta internt,  ex antal anställda? 
• Vilka uppfattas vara de viktigaste faktorerna för att detta system ska blir framgångsrikt? 
• Klassificering: Även av komponenterna? 

 

6. Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan de olika faserna gällande både Jolifes 
allmänna situation, strategiutformning och arbetet med försörjning? 

7. Upplever ni att er förhandlingsposition har förbättrats över tiden? 
8. Hur har relationen med Partnertech utvecklats över tiden? 
9. Bakomliggande tanke med leverantörsrelationerna: Långsiktigthet, gemensam 

utveckling, arbete för processförbättringar etc.  
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Bilaga 2: Intervjufrågor till Erik von Schenck och Kenneth Svensson 
Intervjuer genomförd 06-05-18 

 

1. Uppstartsfasen 2000-2003 (Fas 0) 

• Vem i organisationen ansvarade för vilka funktioner relaterade till inköp t ex, kontakt 
med leverantörerna och förhandlingar? 

• Vilken bedömde ni vara den initiala  kärnkompetens som Jolife besatt? 
• Vad påverkade ert initiala val av huvudleverantör. Kostnadsfokus? Flexibilitet, 

möjlighet att delta i produktutvecklingen? Hur svårt var det att hitta någon som hade 
kompetens och rätt kvalitietscertifiering? 

• Hur skedde utvärderingen av leverantörerna; lika väl som idag? Förekom någon form 
av klassificering? 

• Totalt sett: Förelåg en långsiktig någon försörjningsstrategi? 
 

2. Marknadsintroduktion 2004-2006 (Fas I) 

• Vilka försök gjordes för att minska styckkostnaden samt de indirekta kostnaderna? 
• Hade ni kontroll över fler eller färre aktiviteter jämfört med uppstartsfasen? Justerades 

kärnkompetensen?  
• Hur påverkades ni av Medtronics inblandning? 
• Gjordes någon enkel form av reducering av antalet leverantörer? Hur gjordes dessa val? 

Utvecklades proceduren med klassificering och utvärdering av leverantörerna?  
• Någon form av klassificering. Komponenter eller leverantörer. 
• Hur föreskred arbetet med produktutveckling efter första framtagningen av produkten? 

Stabiliserades denna något och hade detta några implikationer på hur ni kunde utforma 
er försörjningsstrategi? 

• Förekom det någon kontakt med underleverantörerna överhuvud taget? 
• Förekom någon gemensam processutveckling, eller samtal om detta?  
• Upplevdes att man gemensamt med leverantören kunde arbete för att reducera både 

direkta och indirekta kostnader; totalkostnadsperspektiv? 
 

3. Början till tillväxt 2006-2008 (Fas II) 

• Strategi inte helt kostnadsbaserad i denna fas, vilka mer aspekter var avgörande vid 
valet; rekommendationer, kvalitet etc?  

• Har klassificeringen av leverantörerna utvecklats, t ex med utgångspunkt i 
komponenternas strategiska betydelse för Lucas?  

• Har relationerna till leverantörerna gällande t ex förhandlingsposition förändrats? 
• Hur pass involverade är Plastimer, Kunke samt Sacci i produktutvecklingen? 
• Hur pass involverade är Plastimer, Kunke samt Sacci i processutvecklingen? 
• Totalkostnadsfokus? Arbetar man med dessa för att gemensamt reducera både de 

indirekta och direkta kostnaderna?  
• Kommentera Partertechs flexibilitet kontra effektivitet. 

 

4. Framtida tillväxt 2008-2012 (Fas III) 
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• Vilka faktorer i Jolifes kontext kommer ändras under denna period? 
Försäljningsvolym etc.  

• Hur kommer detta påverka tankesättet angående er försörjningsstrategi? 
• Leverantörsutvärderingar samt komponentklassificering i framtiden? 
• Övriga aspekter som är viktiga angående försörjning i framtiden? 

 

5. Mer generellt: Hur är försörjningsstrategin kopplad till företagets överordnade strategi och 
hur har detta förändrats över de olika faserna?  

 

 

 


