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Inledning
Fordonsindustrin i Sverige har haft en turbulent tid under senare år. Vid sidan av ändrade
ägarförhållanden för Volvo Cars och turerna kring SAAB Automobile, finns ett stort antal
specialiserade leverantörer som har kommit i skymundan av övriga
mediala händelser.
Under två år har de generella förutsättningarna för
växtkraft hos leverantörsföretag inom fordonsindustrin i
Sverige undersökts. Ett av målen med undersökningen
har varit att identifiera centrala utvecklingsfrågor för
leverantörsföretag, ur perspektivet teknologiskifte och
ökad internationell konkurrens.
Tio företag har följts i undersökningen, fyra under en längre period och resterande sex under en
kortare period, för att validera slutsatser. I resultaten framkommer att nuvarande omsättning och
marknadsandel i regel är för liten för att företaget ska kunna hävda sig i en allt hårdare
konkurrens. Samtidigt finns behov och intressen av att öka företagens tillväxt.
Syftet med rapporten är att ge en bild av aktuella frågor som baserat på undersökningen
framstår som centrala för att uppnå önskad tillväxt. Ambitionen är att ge inspiration till reflektion
och handling hos personer i beslutsposition, främst inom leverantörsföretag inom fordons
industrin.
Rapporten har följande disposition: först presenteras bakgrunden till studien. Därefter följer en
översiktlig beskrivning av den metod som har använts. I den tredje delen presenteras de nio
utvecklingsfrågorna som har identifierats, och i den fjärde och sista delen ges förslag på hur
företag systematiskt kan adressera frågan om att skapa växtkraft.
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Bakgrund
Sveriges historiskt sett starka, internationella position med en
fordonsindustri som genererat världsföretag, ligger till grund för
en stark, inhemsk leverantörsstruktur. Tidigare forskning har dock
varit sparsam gällande studier av leverantörer. Därför vet vi
ganska lite om vad det är som kännetecknar deras möjligheter
och utmaningar. Å ena sidan är leverantörer delar av en större
industriell dynamik, där OEM1 (Original Equipment Manufacturer)företag och stora internationella leverantörer dikterar villkoren för
branschen. Å andra sidan ser vi en tendens att nischade leverantö
rer tar fram ny teknologi av strategisk betydelse för slutprodukttill
verkande OEM-företag. Sammantaget gör detta leverantörerna till
en allt viktigare kategori aktörer för framtida svensk konkurrenskraft
inom fordonsindustrin.
Möjligheter till ökad konkurrenskraft beror till stor del på förmågan att kombinera specialiserade
områden av teknologier. Konkret handlar det om att ta fram allt mer komplext sammansatta
produkter som kombinerar ett högre teknikinnehåll, exempelvis kombinationen av datorteknik,
reglerteknik och signalbehandling i mekaniska produkter. Därmed skapas förutsättningar att ta
fram nya och konkurrenskraftiga erbjudanden för framtiden.
Mot denna bakgrund etablerades projektet att främja leverantörsföretags tillväxt. Inriktningen har
varit att studera och utveckla förslag på förutsättningar för leverantörsföretags utveckling. Fokus
har varit affärsstrategiska förutsättningar av betydelse för företagens växtkraft. I följande avsnitt
presenteras hur projektet som ligger till grund för denna rapport genomfördes.

1 O
 EM är förkortning för Original Equipment Manufacturer, vilket vanligen förknippas med de företag som tillverkar direkt för
slutkunden. Ett exempel är tillverkare av lastbilar och bussar.
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Metod
Projektet genomfördes under 2011–2013 av ekon.dr. Mattias Axelson och docent Martin Sköld
vid Centre for Innovation and Operations Management, vid Handelshögskolan i Stockholm.
Både Axelson och Sköld har flerårig erfarenhet av att arbeta med ledningsfrågor avseende
innovation och tillväxt. Organisatorisk hemvist för projektet var Stiftelsen IMIT.
Totalt tio företag engagerades i projektet. Omfattningen på företagens deltagande varierade –
från två år med regelbundna intervjuer, möten och workshops, till betydligt kortare perioder. De
företag som tillfrågades om deltagande är representanter för svenska leverantörsföretag som
karaktäriseras av hög teknologisk kompetens med utmaningar att växa.
De företag som deltog i störst utsträckning var:
•

Adiator: del av Addtech-gruppen. Specialiserad leverantör av mekatronik till tunga fordon.

•

Kongsberg: utvecklar och producerar system till fordonsindustrin.

•

Saab Precision Components: del av Saab Group.

•

QRtech: utvecklar och designar elektronik och mjukvara till fordonsindustrin.

Arbetet bedrevs genom så kallad klinisk forskningsmetodik. Det innebär att forskarna arbetar
nära företaget under lång tid i syfte att
studera förändring i realtid. Projektet
utgick från ett strategiskt ledningsper
spektiv, eftersom det är direkt kopplat till
skapandet av växtkraft. Projektet
genomfördes därför i nära samarbete
med ledningspersoner i de deltagande
företagen, som VD, försäljningschef och
produktionschef. Arbetssättet var inriktat
på att inhämta information om företa
gens situation och sedan återföra den till
företagsledningen i syfte att tillföra ny
kunskap, identifiera förändringsbehov
och peka på möjliga åtgärder.
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I återkopplingen användes generella teorier och erfarenheter från andra företag och branscher.
Ledningspersonerna fick därmed fördjupad kunskap och förståelse för företagets situation,
utmaningar och möjligheter. I och med att ledningspersonerna engagerades i arbetet kunde
tillförsel av ny kunskap, både generell och företagsspecifik, kopplas till konkreta förändrings
behov.
Som presenteras i rapporten har nio specifika utvecklingsfrågor identifierats som särskilt viktiga
för utveckling av leverantörsföretags växtkraft. Forskning inom områdena strategi och innovation
management bekräftar vikten av dessa utvecklingsfrågor i ett generellt perspektiv. För att få en
ännu starkare grund till att kunna validera observationerna om utvecklingsfrågor engagerades
ytterligare sex företag. Resultaten från dessa ministudier har vägts in den slutliga analys som
ligger bakom de utvecklingsfrågor som presenteras i den här rapporten. Slutligen genomfördes
ett heldagsseminarium med företaget som deltog i studien, för att diskutera de nio utvecklings
frågorna och deras praktiska konsekvenser.
Rapporten vänder sig i första hand till ledare i leverantörsföretag, och då främst till de personer
som har ansvar att utveckla företag i ett klimat som karaktäriseras av snabb teknologiutveckling
och växande global konkurrens. Men resultaten är även avsedda för personer i slutprodukttill
verkande OEM-företag, samt myndighetsanställda med ansvar för industrifrågor. Vår förhopp
ning är att rapporten även ska ge en god överblick till den som är intresserad av att förstå vad
leverantörsföretag i Sverige står inför generellt.

4

VÄ XTK RA F T I L E V E RA N TÖRS F ÖRE TA G

Nio utvecklingsfrågor för leverantörsföretag
I de följande avsnitten presenteras de nio utvecklingsfrågor som har identifierats som viktiga
för skapande av växtkraft. Utvecklingsfrågorna presenteras i följande ordning:

1.

Företagets historik påverkar både nuläge och framtid

2.

Inlåsning av befintliga kunder

3.

Har företaget ”rätt” kunder?

4.

Teknologinivåerna förblindar

5.

Att driva teknologiutveckling

6.

Ta en mer aktiv roll i kundernas värdeskapande

7.

Att skapa förändringstryck

8.

Våga fokusera

9.

Fånga värde utanför företagets gränser

De nio utvecklingsfrågorna presenteras utan inbördes rangordning. Bedömningen är att de är
likvärdiga för leverantörsföretag i stort, även om det enskilda företaget kan uppleva att någon
eller några frågor är mer prioriterade vid en given tidpunkt.
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Företagets historik påverkar både nuläge
och framtid
Ett genomgående tema i studien är den påtagliga betydelse som företagets historik har för vad
som görs idag, hur det görs och vad som kan göras i framtiden. Möjligheter att förhålla sig till
det företaget har gjort tidigare och det företaget vill göra i framtiden varierar naturligtvis från fall
till fall. Vad som dock verkar centralt är förmågan att kunna hantera det dubbla uppdraget att
både prioritera dagliga aktiviteter som genererar kassaflöde i nuet, och att satsa på kunskapsut
veckling för framtiden. Detta kan sammanfattas som ett övergripande viktigt kunskapsbehov:
förmågan att balansera kortsiktiga satsningar med långsiktiga.
Att det kan vara svårt att både agera i nuet och med avseende på framtiden kan vara grundat i
ren oförmåga att se långsiktiga konsekvenser av
det som görs eller inte görs i nuläget. Vi har
dock kunnat identifiera ett antal skillnader
mellan större och mindre organisatio
ner. Större organisationer har ofta

bättre förutsättningar att uppmärk
samma den här typen av behov.

De har även bättre möjligheter att
allokera resurser och använda ett
differentierat ledarskap för olika
verksamhetsgrenar. En lösning

kan vara att organisera verksam

heterna i olika grenar, för att på så
sätt underlätta ledningsstrukturer
och resursanvändande som i
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vanliga fall har skilda behov. Då mindre organisationer totalt sett kan ha begränsade tillgängliga
resurser och kompetens, kan det lätt uppstå problem om det saknas ledningskompetens att se
behovet eller att agera därefter. En annan svårighet kan uppstå när olika former av styrning av
verksamheter behöver differentieras till följd av att förutsättningarna skiljer.
Inom forskningen används begreppet ”dubbelhänta organisationer” för att peka på behov av att
på olika sätt dela upp och leda verksamheter som har skilda förutsättningar. Det är troligtvis
större företag förunnat att tillsätta den här typen av strukturer på mer permanent basis. Mindre
företag kan dock tjäna på att medvetandegöra skillnaden och kanske använda principen i
mindre skala.

SAMMANFATTN IN G

Det finns en påtaglig risk att långsiktiga satsningar blir lidande på grund av aktiviteter med allt för
kortsiktigt fokus. Men också att resurser leds och hanteras på ett och samma sätt trots behov
av skillnader. Ett sätt att hantera situationen kan vara att lista hur mycket tid som fördelas inom
olika områden. Det kan tydliggöra skillnader i tid och skapa projektmässiga skiljelinjer.
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Inlåsning av befintliga kunder
En majoritet av företagen i studien är i en situation där gamla och trogna kunder står för
merparten av företagets försäljning. I sig är detta förhållande inte förvånande och situationen
delas med de flesta företag som uppnått mogen ålder. Men att vara beroende av ett fåtal kunder
kan ge upphov till inlåsningseffekter.

Å ena sidan skapas trygghet från förväntad och återkommande försäljning till befintliga kunder, å
andra sidan blir den affärsmässiga risken större vid förlust av nyckelkunder. Befintliga kunder, och
nyckelkunder i synnerhet, kan medföra att förmågor som arbetssätt inom försäljning, utveckling
och produktion löper risk att anpassas och optimeras specifikt för nyckelkunder. Risken blir då
att den affärskritiska flexibiliteten, som kan vara avgörande för andra kunder, blir lidande och
underutvecklad. Det kan också vara svårt att inse att så är fallet, vilket medför att inlåsningseffek
ter kan göra företag blinda för egna beteenden och alternativa affärsmöjligheter. Inlåsningseffek
ter medför på så sätt att företag blir specialiserade rent kunskaps- och förmågemässigt.
En relaterad begränsning gäller disponering av tid. Av förklarliga skäl upptar befintliga kunder
merparten av den tillgängliga tiden. Det förstärker inlåsningseffekten och får till följd att nödvändig
tid att bearbeta andra och nya kunder blir en knapp resurs. Dilemmat förstärks av att det
dessutom ofta är svårt att inse hur tid disponeras. Ett sätt att hantera det kan vara att använda
enkla tidsanalyser, för att få en uppfattning om var och hur tid prioriteras på olika kunder. En
ännu mer ambitiös variant är att dessutom jämföra nedlagd tid inom företagets avdelningar och
områden. På så sätt går det enkelt att bedöma om fördelningen ligger i linje med företagets
övergripande mål och satsningar.

SAMMANFATTNIN G

Tryggheten i befintliga kunder identifieras som en risk för framtida tillväxt. Främst eftersom
tillgänglig tid prioriteras redan befintliga kunder, men också som en konsekvens av att beteenden
optimeras för en redan befintlig kundbas. Ihop medför detta att företag specialiseras på
bekostnad av flexibilitet som skulle kunna användas för att vinna andra och nya kunder.
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Har företaget ”rätt” kunder?
Företag kan ibland vara behjälpta av att ta en ordentlig fundering på om företaget har rätt
kunder. En sådan analys handlar om att se sanningen i vitögat och avsätta den tid som krävs för
att analysera nuvarande kunder med en önskad kundportfölj. Arbetet kan genomföras genom
att lista upp kundsegment på en axel, för att sedan fundera över vilka kunder som bör betraktas
som utvalda. Frågan är om företaget redan har dessa kunder, eller om andra (befintliga) kunder
stjäl tid så att de önskade kunderna inte hinner bearbetas. På den andra axeln genomförs en
liknande analys, men utifrån erbjudande, produkter eller tjänster. Frågan för den här analysen är
om företaget fokuserar de produkter och tjänster som är centrala för framtida tillväxt. I skärning
en mellan kund och erbjudande uppstår en affärskritisk ruta där fokus bör läggas och förstärkas.
Identifiera kundsegment (VEM)
ALLA KUNDER

ALLA
PRODUKTER

Identifiera
erbjudande (VAD)

UTVALDA
PRODUKTER

Befintliga kunder
och produkter

UTVALDA KUNDER

Möjlighet till marknadsoch produktutveckling

REFERENS: Andersson S., Gustafsson T.,

Lassen T., (2012), Vår enda problem var
vi själva – hur man åstadkommer snabba
och bestående förändringar i en
organisation, Inflecto

På samma sätt som det är värdefullt att på ett strategiskt plan analysera vilka kunder företaget
har idag och vilka kunder företaget bör ha i framtiden, bör analysen ta utgångspunkt i den
affärskritiska ruta (se blå affärsruta i figuren) som ger lönsamhet. Det handlar om att granska
befintliga kunder för att ta reda på vad som ligger till grund för företagets lönsamhet. Vilka
kunder är lönsamma? Har företaget rätt kunder? Behöver kund- eller produktportföljen ändras i
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något avseende? Alla dessa frågor skulle behöva få större utrymme i strategiska analyser hos
företagsledningar.
Studien visar att många av företagen använde välformulerade omsättningsmål som den främsta
ledstjärnan för verksamheten. Omsättningsmålen var ofta välkända inom företagen och kunde
återberättas av medarbetare, antingen som en önskad framtida målbild eller som en årlig
procentuell ökning. Ytterst sällan förekom liknande mål avseende lönsamhet. Varför är det så?
En förklaring är att omsättningsmål anses enklare att definiera och sprida än lönsamhetsmål.
Det är helt enkelt lättare att prata omsättning och tillväxt, och det anses även skapa engage
mang hos medarbetarna. Här har företagsledningen (även ägare) en viktig roll eftersom deras
vokabulär ofta tas efter och refereras till. Detta fokus medför att framtida omsättningsmål utgör
ett tydligt mål i sig, men att vägen till målet kan vara otydlig och oklar. I sådana fall är det lätt att
beteenden från vad som diskuterades i det föregående avsnittet (inlåsningseffekter) förstärks på
bekostnad av eventuell lönsamhet.
Återigen, ett sätt att bringa klarhet kan vara att segmentera kunder till utvalda grupperingar. En
sådan ansats kan också tjäna som modell för att identifiera framtida tillväxtområden, som då
uttrycks på relevant nivå. Analysen kan gärna kompletteras med produkter och produktgrupper
för att ge fullgott analysunderlag. Övningen kan också ge insikter om vilka produktområden som
behöver ersättas då de på sikt kan vara på väg att bli inaktuella (se grön affärsruta i figuren).

SAMMANFATTNIN G

Att definiera framtida målsättningar i relation till omsättning kan innebära en lönsamhetsmässig
risk. Sådana mål blir ”mål i sig” och löper risk att inte kopplas till prioriterade aktiviteter på
kund- och produktsidan. Företag som fokuserar på omsättningsmål istället för lönsamhetsmål
tenderar också att få en ökad inlåsningseffekt som kan förstärka olönsamma beteenden. För att
få kunskap om vilka områden företaget bör fokusera på är vikten av att analysera kunder och
produkter central. Nyckelpersoner (företagsledning, ägare etc.) har här en viktig roll eftersom de
ofta sätter agendan för uttryck och formuleringar.
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Teknologinivåerna förblindar
Studien visar att teknologi kan tjäna som en tydlig skiljelinje mellan behov av olika organisations
former och ledningsstilar. Skillnader i teknologi kan tydliggöras på olika sätt, där skillnader
mellan hög- och lågteknologi kanske är det vanligaste perspektivet. Men teknologi kan även
skilja mellan olika discipliner, som allt som oftast lever olika liv i företag och organisationer.
Konsekvensen av det är att teknologi i form av organisatoriska kunskapsområden isoleras till
avdelningar som sällan integreras. Skillnaderna mellan hög- och lågteknologi är relativt enkla att
förstå men kan vara utmanande att hantera. Viktigt att
uppmärksamma är enligt studien om en ny produkts huvud
teknologi har betydande likheter med äldre teknologier, som
vanligtvis representerar grunden i ett företags samlade
kunskap. Det verkar också vara en fördel om teknologier är
likartade i kunskapsnivå och inte skiljer sig allt för mycket åt.
Ett exempel skulle kunna illustreras av kullager, som finns i
en stor mängd produktvariationer, men där olikheter
i applikationsområden ställer mycket
skilda krav på design,

material, bearbetning,

toleranser och produktions

processer. Kort sammanfattat:
företagets huvudresurser och

processer är anpassade för en
teknologinivå där stora avvikelser
(upp eller ner) blir mycket svåra att
kombinera i gemensamma organisatio
ner och med gemensamma resurser.
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En mer uppenbar utmaning infinner sig för företag som sysslat med lågteknologiska produkter
och plötsligt får en ambition att höja teknologinivån. Utbildning, investeringar, mätmetoder etc.
kan då behöva anpassas för att klara av att möta en ny och högre kunskapsnivå. I det omvända
fallet, när företag försöker förenkla för en billigare produkt, finns stor risk att produkten
överarbetas och medarbetare i förlängningen blir understimulerade. Det i sig innebär en stor risk
för att lönsamheten äts upp.

SAMMANFATTNIN G

Studien visar att skillnader i teknologi utgör en viktig strategisk och organisatorisk skiljelinje som
är central för utvecklingsprojekt. Ett förslag är att företag, för att få överblick på projektportföljen,
inordnar utvecklingsprojekt i ordningsföljd, där grad av produkt – och kanske även processförändring – varierar från låg till hög. Rekommendationen är att projekt med högt nytt teknologiinnehåll kommer att behöva en typ av ledarskap, som är vitt skild från det omvända fallet. Det är
också troligt att det rör sig om helt olika typer av ledningspersoner, som inte bör kombineras i
allt för olika typer av projekt.
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Att driva teknologiutveckling
Ett annat sätt att skapa tillväxt är att som företag själv driva teknologiutveckling i hopp om att
attrahera kunder i förlängningen. Strategin är starkt utvecklingsdriven och avser positionera
företaget i framkant av kommande marknadsbehov. Ibland initieras den här typen av satsningar
av politiska eller marknadsmässiga trender. Osäkerheten är dock ofta stor gällande vilken
teknologi som tillslut vinner marknadens acceptans.
Studien visar att satsningar på teknologidriven utveckling leder till såväl strategiska som
marknadsmässiga och kompetensmässiga utmaningar. Från en strategisk synvinkel visar sig
uthållighet vara en central nyckelfaktor. Exempel på strategiska aktivitetsområden är att tolka
trender, extrapolera scenarier och våga hålla fast vid analyser om satsningar på kompetensom
råden. Från en marknadsmässig synvinkel är osäkerhet från kunder det största hindret. Likaså
kan genombrottsordrar ta avsevärt mycket längre tid att ro iland än vad som kan vara önskvärt
utifrån hoppfulla investeringskalkyler. Testresultat och uthållighet kan här vara av största vikt för
att visa att en ny teknologi fungerar och att företaget har tillräcklig kompetens för att uppfattas
som en trovärdig leverantör.

Företaget utmanas dock kanske mest utifrån en kompetensmässig synvinkel. Att driva
teknologiutveckling medför att man ligger i framkant, både avseende kundbehov som kanske
ännu inte identifierats av kunderna själva, och avseende nödvändig kunskap om teknologins
olika beståndsdelar. Ny teknologi ligger ofta i skärningspunkten mellan äldre och etablerade
kunskapsområden som behöver komma samman, vilket gör det centralt och utmanande att
integrera teknologier som tidigare levt sida vid sida, till nya och gemensamma kunskaps
områden.
Teknologiintegration ger upphov till flera utmaningar. Företag kan ha brist på ”rätt” kunskap
vilket ofta är en fråga om gränssnittskunskap, det vill säga kunskapsbehov som uppstår i
skärningen mellan två. Eftersom kunskapen inte efterfrågats tidigare och eftersom man försöker
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förstå kunskapsbehovet med
utgångspunkt i förståelse av
teknologierna var för sig,
kan gränssnittskunskap
vara svår att förutse.
Nya teknologier på
integrerad nivå
påverkar tidigare sätt
att arbeta, mäta,
designa och producera.
För att den här typen av
satsningar ska få rätt fokus och förutsätt
ningar är det viktigt att projekten leds och
organiseras vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter.

SAMMANFATTNIN G

Satsningar på ny teknologi är ofta förknippade med en stor dos osäkerhet. Strategiskt sett
handlar det om att driva företaget med erbjudande i en riktning där man saknar full erfarenhet
och kompetens. Det kan också finnas osäkerhet i mötet med kund, där ny kunskap behöver
utvecklas från båda sidor. Ytterst är teknologifrågan ofta förknippad med ny kompetens som
behöver utvecklas antingen internt eller tillsammans med andra.
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6

Ta en mer aktiv roll i kundens värdeskapande
Ledare som vill att deras företag ska växa har i princip två grundläggande val: 1) att göra mer av
det de redan gör eller 2) att göra något nytt. En vanlig strävan bland leverantörsföretag är att
komma närmare kundens värdeskapande, vilket vanligen innebär att göra något (helt eller delvis)
nytt. Syftet är att bli mer exklusiv och en innovativ kraft för kunden. Det handlar exempelvis om
att förflytta företaget från en position som leverantör av standardkomponenter eller ingenjörstim
mar till en ny roll som utvecklingspartner till OEM-företag. Det kan också handla om att addera
serviceerbjudanden till existerande produkter – att gå från att sälja teknik till att sälja lösningar.
Det innebär nästan alltid en resa från att befinna sig på armslängds avstånd från kunden till att
bli aktivt delaktig i dennes värdeskapande.
Att ta en roll av partnerkaraktär är givetvis på flera sätt fördelaktigt och för många företag helt
nödvändigt för att uppnå tillväxt och lönsamhet. Det ger bättre insyn i kundens behov och
skapar därmed en möjlighet att agera mer proaktivt i försäljningen. Det innebär i sin tur en högre
nivå av värdeskapande och därmed också en möjlighet att ta bättre betalt – en möjlighet som
inte gäller för alla företag.

Men förändringen att bli mer aktiv i kundens värdeskapande innebär också en genomgripande
transformation av företagets affärsmodell. Det handlar om att förändra strukturer och processer
i den interna organisationen, till exempel genom nya sätt att arbeta med externa partners, som

Organisation
• STRUKTURER
• RESURSER
• PROCESSER

Marknad
Värdeerbjudande

• KUNDSEGEMENT
• DISTRIBUTION
• KUNDRELATIONER

• PARTNERS

Kostnadsstruktur
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teknikkonsulter och komponentleverantörer. Det innebär även ett nytt
sätt att arbeta med kunderna, vilket kan medföra krav på nya sätt
att producera och distribuera produkter. Konsekvensen är att
både kostnads- och intäktsstrukturer förändras. Det är
trots den genomgripande förändringen i praktiken lätt
att underskatta vad en sådan transformering innebär
och kräver.
Att transformera ett företag från en affärslogik till en
annan innebär alltså en genomgripande förändring,
eftersom i princip samtliga delar av företaget berörs
samtidigt. Det innefattar alla de områden som nämns i
stycket ovan, det vill säga hela verksamheten. För att
lyckas är kraven stora, inte minst på nära internt samarbete i företaget. Den interna förändringen
innefattar bland annat att bygga en utvecklingskapacitet med förmåga att omtolka kundernas
(ofta inte fullt artikulerade) behov till tekniska lösningar. För att lyckas med det behövs ett nära
samarbete mellan utveckling och försäljning. Produktionen behöver engageras i en tidig fas i
utvecklingsarbetet, eftersom det från början inte är klart hur produktionen ska gå till för att
realisera den lösning som kunden har köpt. Om verksamheten tidigare har producerat baserat
på färdiga specifikationer kan det innebära en stor omställning.
Hur utmaningar som dessa bäst hanteras är förstås i hög grad unikt för varje företag. Men
studien pekar också på några generella frågor som kan vara bra att tänka igenom innan vägen
framåt slutligen väljs. Även om en sådan transformering ser attraktiv ut, behöver ledare fråga sig
om deras företag verkligen har den kraft som behövs. Ledningen kan företrädesvis börja med
att ställa sig frågan om vad en aktivare roll i kundens värdeskapande faktiskt skulle innebära.
Övningen kan både fungera som ett sätt att måla upp en strategisk vision och som ett medel att
”vindtunneltesta” idén. Det är inte givet att alla företag kommer fram till svaret ökad integration
med kunderna. En annan fråga som bör ställas är om de existerande resurserna i företaget är

16

VÄ XTK RA F T I L E V E RA N TÖRS F ÖRE TA G

tillräckliga. Det handlar både om personal och maskiner, samt tillgången på kapital för att göra
nödvändiga investeringar. Det är lätt att underskatta vad som krävs. Inte minst kan kundernas
krav på certifieringar både driva kostnader och ta tid och kraft från andra satsningar.
Om det trots utmaningarna finns en vilja att utveckla företaget mot en ny roll är den första frågan
som måste ställas: Hur ska själva förändringen gå till? En bra början är att ledningen analyserar
hur andra företag har gjort för att klara en liknande resa. Att besöka några företag från olika
branscher kan vara ett effektivt sätt att lära av deras exempel. Finns det likheter och väsentliga
skillnader mot det egna företagets situation? Det kan handla om interna förutsättningar men
också om utvecklingen inom den specifika nischen.
Nödvändigt är också att närmare analysera vad konkurrenter gör och hur marknaden kan
utvecklas under de kommande åren. Sådana analyser innehåller givetvis vanligen ett stort mått
av osäkerhet, men att inte göra dem är mer eller mindre som att köra huvudet i sanden.
En annan kraftfull metod är att måla upp det önskade framtida läget i termer av kunder,
produkter och affärens storlek. Nästa steg blir då att kritiskt analysera hur resan mot målet
skulle kunna se ut. Helt enkelt att tänka i första hand och därefter planera genomförandet.
Fler exempel på hur en förändringsresa kan drivas presenteras i avsnittet ”Att skapa föränd
ringstryck” som följer efter sammanfattningen.

SAMMANFATTN IN G

Ett strategiskt val som många företag står inför är huruvida de ska arbeta för att komma
närmare kunden och i och med det bli en mer aktiv del av kundens värdeskapande. För att ta
en mer aktiv roll i kundens värdeskapande behöver företag ofta genomgå en radikal förändring.
En förändring som omfattar kompetenser, organisationsstruktur, samarbetsformer, kvalitetscertifikat och kapitaltillgång. Ledare måste fråga sig om deras organisation har de resurser som
behövs och om fördelarna överväger kostnaderna.
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7

Att skapa förändringstryck
De förändringsvindar som sveper över fordonsindustrin är hårda både avseende marknads
konkurrens och teknologiutveckling. Få företagsledare upplever att det är en enkel match att
leverera goda resultat över längre tid. Trots förändringstrycket kan det visa sig svårt att driva
förändring på ett medvetet och för ledningen önskvärt sätt. Eller är det kanske just på grund av
de stora, kortsiktiga utmaningarna som förändringskraften är svår att uppbringa?
Vi har observerat ett antal medel som framstår som viktiga för att skapa strategiskt förändrings
tryck. De presenteras här, utan inbördes rangordning och utan att göra anspråk på att vara
uttömmande.

Insikt om förändringens krav

Det är avgörande att ledningsgruppen har en delad och realistisk syn av förändringens
innebörd. Det handlar om en insikt om vad som är, eller kan bli, företagets styrka i kundernas
ögon – om att förstå vad företaget faktiskt konkurrerar med nu och i framtiden. Det handlar
också om att inse vad förändringen innebär för existerande verksamhet, exempelvis i form av
nedläggningar och rationaliseringar. Helt enkelt att på djupet förstå hur företaget är rustat för att
ta en ny roll i kundernas värdeskapande.

Nedan modell kan användas för att analysera den egna situationen och på så sätt få överblick
på förändringens krav.

NY

Vilken grad av förändring eftersträvas?

Transformera

BEFINTLIG

Vilken marknad?

Utveckla
Förvalta
BEFINTLIG

NY

Vilka produkter?
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Vilken förändring är önskvärd i ett marknads- respektive ett produktperspektiv? Är det mindre
förändringar i den existerande marknads-/produktpositionen, eller är det mer nytänk som
eftersträvas? Som modellen visar leder svaret på dessa frågor till olika situationer: förvalta,
utveckla eller transformera. Situationen förvalta innebär, som namnet antyder, att företaget
fokuserar på att bli bättre på den befintliga verksamheten. Situationen utveckla innebär att nya
produkter och/eller marknader adderas till de befintliga. Det är en situation som ställer krav på
innovationskraften och förutsätter sannolikt ökade investeringar. Situationen transformera
innebär en radikal förflyttning från existerande marknads- och produktposition. Den ställer helt
andra och högre krav på organisationen. Sannolikt behöver en helt ny affärsmodell utvecklas
som komplement eller ersättare till den befintliga.

Värdeerbjudande som utgångspunkt
En bra utgångspunkt för ett arbete som syftar till att skapa förändringstryck är företagets
erbjudande till kunderna. Det vill säga företagets löfte om värdeskapande till nuvarande och
blivande kunder. Konkret handlar det om att precisera vad som erbjuds eller ska erbjudas
kunderna. I ett första skede går det bra att beskriva exempelvis vad som avses med produkt
prestanda, leveranstider och tillgänglighet i service. Men för att verkligen på djupet kunna mejsla
fram en fokuserad strategi är det viktigt att komma nära kunden och förstå dennes behov väl.
Det handlar också om att på djupet förstå hur den egna organisationen presterar i jämförelse
med konkurrenterna. Att åstadkomma detta är lika mycket en fråga om attityd som att
sammanställa information om kundens prioriteringar och konkurrenternas handlingar.

Helhetssyn på affärsmodellen
En transformation av affärsmodellen är inte något som genomförs snabbt, tvärtom kan det vara
vettigt att räkna med en flerårig process. För att hålla ihop en sådan förändring måste ledningen
tänka holistiskt om företagets affärsmodell, både den framväxande och den etablerade. För den
framväxande handlar det inte minst om att se hur de olika delarna av verksamheten synkronise
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rar med varandra. Det är viktigt att inse att det lär behövas kontinuerlig förändring i verksam
heten i takt med att nya lärdomar görs. För den etablerade affärsmodellen handlar det om
huruvida den ska
fortsätta att utvecklas
eller fasas ut. Det kan
vara en svår avvägning.
Den etablerade
affärsmodellen kan
bidra till att hålla upp
omsättning och vinst, samtidigt som den riskerar att försvåra utvecklingen av den nya. Det som
behövs är ett systemiskt tänkande – en förmåga att se bortom enskilda projekt, affärer och
händelser. Att vara medveten om risken att tänka för specifikt och kortsiktigt kan vara en bra
början.

Växla mellan strategi och operativ verksamhet
Att ta steget mot att bli mer av en partner till kunderna är en läro- och mognadsprocess. Det tar
tid, vilket kräver en kontinuerlig anpassning av strategin och verksamheten. Nyckeln är en nära
dialog med ledningen och den operativa verksamheten. Genom att regelbundet zooma ut
skapas möjligheter att dra strategiska lärdomar om den senaste tidens utveckling i verksamhe
ten och hos kunder. När man sedan zoomar in den operativa verksamheten kan man enklare
identifiera och prioritera åtgärder. Därmed drivs förändringen som en kunskapsutvecklingspro
cess, vilket i sig främjar driv och samtidigt bidrar till flexibilitet. Nyckeln för att lyckas är att det
finns en nära dialog med ledning och chefer i den operativa verksamheten.

Uppslutning kring förändringen
Ledningen måste i sin tur få med sig de operativt ansvariga. De har en utmanande resa framför
sig och behöver vara helhjärtat engagerade. Delaktighet i förändringsprocessen är därför a och o.
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För att ta tempen på i vilken mån organisationen har tagit till sig den tänkta förändringen kan det
vara en bra idé att be de operativt ansvariga att försöka formulera företagets strategi. Analysera
därefter resultatet för att se hur väl det stämmer med ledningens intentioner. Vid behov, dra
sedan igång ett program för att utforma en gruppdynamik underifrån, där alla är med och sätter
sina egna mål utifrån helheten. För genomförandet är det avgörande att medarbetarna har frihet
att själva formulera lösningar för hur förändringen ska genomföras. Dels för att ledningen av en
komplex verksamhet rimligen inte kan beskriva hur det ska gå till på ett tillräckligt utförligt sätt
och dels för att friheten är central för att skapa motivation.

SAMMANFATTN IN G

De företag som vill växa behöver vara skickliga på att matcha extern förändring med intern
förnyelse. Det handlar exempelvis om att möta kunders behov och konkurrenters teknologi
utveckling med nya produkter på ett flexibelt sätt. För
att lyckas behövs ett internt förändringstryck.
Ytterst är det en fråga om energi, som bäst
uppnås om ansvariga på olika nivåer har en
delad bild av vilken förändringsgrad som
eftersträvas, vilket som ska vara
företagets värdeerbjudande samt hur
företagets affärsmodell ska se ut. Om
förändringen hanteras som en kunskapsprocess med ett växelspel mellan strategi
och verksamhet, mellan chefer med
strategisk utblick och personer med ansvar
för genomförande, finns förutsättningarna
för att en positiv attityd ska kunna byggas upp.
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8
Våga fokusera

Svårigheten med att välja är att ett val alltid också innebär att välja bort. Det är extra svårt om
det innebär att säga nej till affärer. Men innebörden av att inte välja är en osammanhängande
strategi eller till och med avsaknad av strategi. Företaget riskerar då att sprida sina resurser
”tunt” på flera fronter, vilket förstås innebär minskad leveranskapacitet. Det innebär också
missade möjligheter att snabbt klättra längs den erfarenhetskurva som följer av att verksamhe
ten specialiseras, vilket medför reducerade chanser att bli bättre än konkurrenterna. Ledare i
leverantörsföretag bör därför undantagslöst fråga sig om deras strategi är tillräckligt fokuserad.
Utgångspunkten för sökandet efter svaret bör vara företagets affärsidé – den nuvarande eller
den eftersträvade.

Behovet av att fokusera strategin gäller både vilka kunder som företaget ska arbeta för och vilka
produkter som ska erbjudas. Att fokusera strategin i kunddimensionen handlar om att välja vem
som ska erbjudas produkterna. På samma sätt innebär förstås fokusering i produktdimensionen
att välja vad erbjudandet ska bestå i. Det kan förefalla självklart, men är troligtvis bland det
svåraste en företagsledning kan göra. Vi har sett detta på nära håll, och baserat på våra
observationer tror vi att det är viktigt att på ett ödmjukt sätt se skapandet av en fokuserad
strategi som en resa, med målet att skapa en tydlig position för kunderna. Att utveckla en egen
nisch som skiljer ut företaget från konkurrenterna.
Det är viktigt att ta lärdom av vad som fungerar i praktiken och att ha snabba läroloopar. Ett av
företagen som vi har följt bearbetade ett stort antal kunder i olika länder. Ledningen trodde att
geografisk närhet till kunden skulle vara en fördel och att det därmed skulle vara svårare att få
kunder i andra länder, men det visade sig inte alls vara avgörande. Visserligen var det något
svårare att ta sig in hos kunder i andra länder, men överraskande nog var det alltid enklast att få
affärer hos företag som tillhörde samma företagsgrupp som de existerande kunderna. Lärdo
men i detta fall är att det är fördelaktigt att fokusera mer av de begränsade säljresurserna till
bolag i företagsgrupper där företaget redan har affärer, framför andra, ytligt sett mer lockande
kunder. På så sätt kan säljtrycket fokuseras helhjärtat.
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Det är lätt att lockas av att erbjuda kunder vad de vill ha, trots att företaget därmed riskerar att
utveckla en spretig produktflora med få eller inga teknologiska synergier. Vi har sett goda
exempel på hur företag förtydligar produktfloran genom att istället fråga sig vad som är just
deras unika styrka. För en typ av företag kan ett recept på framgång exempelvis vara specialise
rade och kundanpassade elektromekaniska produkter i små serier. För andra företag kan det
vara en fråga om att ta fram stora serier med produkter som i stort är desamma för olika
kunder. Det viktiga är att mejsla ut den egna nischen för att sedan exploatera den och inget
annat.
I arbetet med att förtydliga den nisch som företaget valt att fokusera är det flera saker som
ledningen kan behöva tänka igenom. För det första är det relevant att fråga sig om företaget
verkligen har kapacitet att agera i den tänkta nischen under en längre tid. Det gäller oavsett om
företaget redan är verksamt inom området, eller om det ser en möjlighet att etablera sig på
grund av näraliggande nuvarande produkter. Anledningen till att frågan är viktig att besvara är
att teknologiutvecklingen, både avseende hastighet och introduktion av substitut, behöver
matchas med företagets utvecklingskapacitet.
En annan viktig fråga är om företaget har relaterade produktfamiljer som ger underliggande
teknologiska synergier. Frågan är central eftersom möjligheterna till teknologiska synergier
påverkar kostnadsstrukturen. Vidare har det betydelse för företagets möjlighet att anpassa sig
till förändrad efterfrågan på ett flexibelt sätt. En annan aspekt är att teknologiska synergier i sig
kan vara en källa till innovationskraft genom att skapa en täthet och intensitet i företagets
kunskapsutveckling.
Ett sätt att systematisera analysen av hur företaget ska fokusera är att fråga sig vad som ska
variera i företagets verksamhet. Följande begreppspar kan användas för en sådan analys.
De fyra områdena är exempel på faktorer som behöver vägas in i ett arbete med att fokusera
företaget. Det är nyttigt att på djupet analysera dessa områden eftersom det ger vägledning att
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göra medvetna val om företagets utveckling. Skälet är att valen inom de olika områdena kan
utformas för att stödja varandra. Effekten blir att företagets verksamhet blir en fokuserad helhet,
som dessutom nästan garanterat blir unik och svår för konkurrenter att kopiera.

SAMMANFATTNIN G

Ett vanligt dilemma för beslutsfattare som ska välja fokus för verksamheten är att ett val alltid
också innebär att välja bort. Innebörden av att inte välja inriktning är en osammanhängande
strategi, eller till och med avsaknad av strategi. Fördelen med att ändå sätta ner foten och välja
fokus är att resurser kan satsas för att ge tillräcklig kraft i exempelvis produktutveckling och
försäljning.
Att välja fokus ger också en strategisk karta som fungerar som utgångspunkt för att välja vilka
investeringar i kunder och produkter som ska prioriteras.

Lika

Kunder

Olika

Få kategorier

Produkter

Flera kategorier

Standardiserade

Processer

Ej standardiserade

Specifik

Teknologi

Generisk
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Fånga värde utanför företagets gränser
Att företag fokuserar allt mer på sin kärnverksamhet är en trend som hållit i sig under flera år.
Outsourcing, allianser och leverantörssamarbeten har blivit lösningar för att bedriva en allt mer
nerskalad verksamhet. Allt från enklare tjänster till produktutveckling och produktion läggs ut på
externa partners.

Principiellt går det att urskilja två typer av externalisering: den som syftar till att reducera
kostnader och den som syftar till att öka förmågan att erbjuda innovationer. Övergripande syfte i
båda typerna är att stärka företaget genom att göra det smalare och vassare. En strategisk
fråga för ledare i många företag är hur nerskalad verksamheten kan bli innan den i praktiken
upphör som en konsekvens av förlorad genomförandekraft.

Vi har observerat ett antal faktorer som är värda att beakta:
•

En nyckelfaktor är att kundens behov alltid sätts främst. Det kan låta som en klyscha, men

när julledigheter eller liknande ställs in för att klara en hopplös leverans, då har det fått
genomslag på riktigt.

•

Helt avgörande är att det finns intern förmåga att konceptualisera den tekniska lösningen.

Genom att förena ansträngningen att förstå kundens behov med en hög grad av kreativitet
och tekniskt kunnande, går det att skapa tydliga lösningar. En nära dialog med kunden är
också grundläggande för att landa rätt. Baserat på de konceptualiserade lösningarna kan
företaget ta in externa konsulter som genomför den tekniska realiseringen.

•

Det är lätt att underskatta hur viktigt det är för effektiv teknologiutveckling att uppdragen till
konsulterna bedrivs i nära samarbete med den interna projektorganisationen. En lösning för
att bädda för ett effektivt genomförande är att bjuda in konsulterna till diskussioner mycket
tidigt i ett projekt, om möjligt redan när produkterna designas.

•

Produktionen kan bedrivas av externa partners, men det är en fördel om de är tillräckligt
nära geografiskt för att problem ska kunna redas ut i fysiska möten.
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•

I en tight intern organisation skapas
förutsättningar för snabba beslut och
flexibilitet. Här är det viktigt att alla nyckel
personer löpande informeras om vad som
händer utanför deras eget ansvarsområde.

Det kanske svåraste men också viktigaste för ett företag som
har externaliserat större delen av sin verksamhet, är att betrakta och
behandla den som en värdekonstellation. Det vill säga att se den interna och
den externa verksamheten som en större och i grunden integrerad helhet. Det
innebär att motarbeta vi- och dem-tänkande och hela tiden söka win win-lösningar. En
avgörande utgångspunkt för att lyckas är att sätta värdeskapandet för kunden i centrum för alla
beslut. Företagen som lyckas med att formera värdekonstellationer av flera företag har
förutsättningar att uppnå både kostnadsfördelar och innovationskraft, vilket etablerar en solid
grund för uthållig växtkraft.

SAMMANFATTNIN G

Outsourcing, allianser och leverantörssamarbeten har blivit lösningar för att bedriva en allt mer
nerskalad verksamhet. Många företag har utvecklat skicklighet i att skapa partnerskap inom
både produktutveckling och produktion. Kärnan i denna skicklighet är att kunna bedriva arbete i
gränsytorna mellan organisationer. En fråga som många ledare ställer sig är hur de ska hantera
risken att blir för ”mager”, det vill säga förlora förmågan att hålla ihop verksamheten i nätverk.
För att undvika en sådan situation är det viktigt att skapa en hög medvetenhet i organisationen
om varför företaget finns för sina kunder, vad det erbjuder och hur det vill arbeta för att på bästa
sätt skapa kundvärde.
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Metodik för att utveckla växtkraft
De utvecklingsfrågor vi har identifierat har förstås olika lösningar i olika företag. Det finns
dock några genomgående mönster bland framgångsvägarna. Bland annat framstår det som
centralt att sträva mot att göra företagets växtkraft till den kanske viktigaste strategiska frågan.
Som en del av arbetet med projektet har vi tagit fram en metodik för att utveckla växtkraft.
Metodiken kan ligga till grund för att hjälpa chefer i ledande befattning att på ett systematiskt
sätt hantera frågor som på en övergripande nivå är relaterade till mål om ökad tillväxt.
Utgångspunkten för metodiken är att strategisk förändring uppnås bäst om ledningspersoner
har en gemensam bild av företagets situation och om de är delaktiga i framtagningen av
åtgärder för tillväxt. Det ger goda förutsättningar för uppslutning och en ansvarskänsla för
inriktningen på den strategiska förändringen, vilket underlättar implementering. Metodiken
bygger därmed på att de centrala befattningshavarna är involverade till hundra procent.
Därigenom kommer de att genomgå en lärandeprocess samtidigt som strategier för tillväxt
utvecklas.

Metodiken beskrivs här översiktligt:
Audit av företaget

Utveckling av lösningar

Åtgärder för tillväxt

Resultat

Resultat

Resultat

• Överblick av företagets
samlade växtkraft

• Analys av områden som är
viktiga för tillväxt – externa
och interna

• Förslag på prioriterade
satsningar och förändringar

• Identifiering av vägvalsfrågor

• Framtagning av framgångsvägar för ökad växtkraft
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• Stärkning av organisationens
implementeringskraft
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Audit av företaget
Utgångspunkten är en business audit, vilket är ett sätt att skapa en genomlysning av företagets
affärsmodell. Ett antal nyckelpersoner i företaget intervjuas om situationen inom fem områden:
värdeerbjudande, strategi, organisation, värderingar och marknad. Intervjuerna kompletteras
med information från andra källor, som årsredovisningar, medarbetarundersökningar och
kundundersökningar.
Resultaten ger en översikt av företagets aktuella växtkraft och utmaningar att skapa tillväxt.
Baserat på analysen identifieras de mest kritiska frågorna för att företaget ska kunna uppnå sina
tillväxtmål. Syftet är att konkretisera vad som är viktigt och prioriterat för att företaget ska kunna
ta nästa steg i sin utveckling.

Utveckling av lösningar
Utifrån de centrala frågor som identifierats inleds ett arbete med att samla in och sammanställa nya
fakta om områden som är centrala för företagets tillväxt. Det kan handla om marknadens potentiella
storlek, utveckling av företagsstrategi, sourcingfrågor och värdeerbjudandet till marknaden.
Till stöd för arbetet används olika modeller och teorier inom områden som strategi, innovation
och verksamhetsutveckling. En viktig del av arbetet är att ledningspersoner deltar aktivt både
under faktainhämtningen och analysarbetet. De kan därmed fördjupa insikterna både om
företagets utmaningar och möjliga lösningar. Genom att systematiskt analysera marknadsmöjlig
heter och visionärt måla upp bilden av företagets roll för kunderna, kan momentum skapas för
att man i vardagen ska kunna ta de små steg som gör skillnad över tid. Effekten är förankrade
lösningar i form av åtgärder för hur företaget kan utveckla sin växtkraft.

Implementeringsplan – åtgärder för tillväxt
I den sista fasen ligger fokus på att stärka implementeringskapaciteten, det vill säga realisera
åtgärder för tillväxt. I denna fas är det avgörande att skapa uppslutning i företaget mot att driva
verklig förändring. Åtgärder för implementering bör därför tas fram genom aktivt deltagande från
de personer som har ansvar för implementeringen. Resultaten kan sedan användas i exempelvis
affärsplaner, i prioritering mellan produkter och kunder samt för interna organisationsförändringar.
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