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Sammanfattning
Preskriptiv beslutsteori säger hur människan borde fatta beslut i praktiken givet
att de inte alltid är perfekt rationella beslutsfattare. Utifrån den preskriptiva beslutsteorin riktas i denna studie kritik mot universella beslutsmodeller för leverantörsval vilka har föreställningen om sig att användas kunna användas universellt i alla olika typer av leverantörsvalssituationer. Frågeställningar som väckts
är om denna föreställning stämmer, samt hur en dynamisk beslutsmodell skulle
kunna skapa en mer anpassad beslutsmodell vilken inte lägger lite mycket ansvar
på beslutsfattarens omdöme. Genom en fallstudie hos Logosol ett litet industriföretag identifieras med hjälp av processkartläggning en komplex leverantörsvalsprocess innefattande tre steg; prototypskapande, nollserieskapande samt produktion utifrån testtillverkning. Fallföretagets leverantörsvalsprocess används
som grund för skapande av en dynamisk beslutsmodell. Dynamiska beslutsmodeller har den grundläggande principen att medta lärdom från ett beslut in i nästa,
vilket anses användbart för fallföretagets leverantörsvalsprocess då dom inte bara
använder testtillverkning för test av produkt utan även för insamling av information om leverantören. Studien visar att föreställningen stämmer, den skapade
dynamiska beslutsmodellen visar att universella beslutsmodeller inte är särskilt
användbara i många komplexa leverantörsvalsprocesser innefattande ett flertal
steg. Modellen måste anpassas för företagets individuella process, dock kan identifieringsmetoden eller vissa delar av modellen som använts i denna studie möjligtvis användas för att skapa en dynamisk beslutsmodell för andra företag eller
organisationer.
Nyckelord: Beslutsanalys, processkartläggning, komplex leverantörvalsprocess,
dynamisk beslutsmodell.
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Abstract
Predictive decision theory explains how humans should make decisions in practice given that they are not always perfect rational decision makers. Based on the
prescriptive decision theory, this study addresses criticism of universal decisionmaking models for supplier selections which have the notion of being used
uniquely in all types of supplier choice situations. Issues raised are whether this
performance is correct and how a dynamic decision-making model could create
a more customized decision-making model which does not add much responsibility to the decision maker's judgment. A case study at Logosol, a small industrial company identifies by process mapping a complex supplier selection process
consisting of three steps; prototype creation, null-series and production, based on
test manufacturing. The supplier selection process is used as the basis for the
creation of a dynamic decision making model. Dynamic decision-making models
have the basic principle of learning from a decision and using that information in
the next decision, which is considered useful in the business case as they not only
use test manufacturing for product testing but also for collecting information
about the supplier. Finally, the created dynamic decision model shows that universal decision-making models cannot be used in many complex supplier selection processes involving a plurality of steps. The model must be adapted to the
company's individual process, however the identification method or some parts
of the model used in this study may be used to create a dynamic decision model
for other companies or organizations.
Keywords: Decision analysis, process mapping, complex supplier selection process, dynamic decision-making model.

iv

Dynamisk beslutsmodell för leverantörsval vid komplexa
leverantörsvalsprocesser
Annika Hasselblad

2017-05-29

Förord
Jag vill tacka Logosol för deras hjälp att göra denna fallstudie möjlig, samt för
trevligt bemötande och gott omhändertagande.
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Introduktion

Enligt Sarkis & Talluri (2002) är inköpsfunktionen identifierad som den mest
kritiska komponenten i värdekedjan. Detta på grund av att den anses ha en signifikant påverkan av materialkostnaders andel av intäkter, ökade investeringar i
avancerad tillverkning samt en ökad empati för Just-in-Time produktion. Svårigheten för inköpsavdelningen är att köpa rätt produkt till rätt pris, kvantitet, kvalitet, tidpunkt och från rätt leverantör. Som del i inköpsfunktionen är val av leverantör ett komplicerat och komplext beslut för företag och organisationer. Många
studier har försökt skapa en universell multikriteriebeslutsmodell som kan användas av företag för val av leverantör. Se t.ex. Kahraman et al. (2003), Sarkis &
Talluri (2002). Dessa typer av universella beslutsmodeller är utformade utifrån
att företaget eller organisationen gör ett leverantörsval. Dock har vissa företag
och organisationer en mer komplicerad leverantörvalsprocess innehållande fler
steg och kan därför inte fullt ut använda sig av dessa modeller. Ett exempel på
detta är att många industriföretag använder sig av strategin att testtillverka produkten en eller ett flertal gånger innan produkten sätts i produktion. Detta ger
företaget möjligheten att rätta till konstruktionsfel och även samla information
om nya eller befintliga leverantörer.
Denna studie kommer att undersöka hur en leverantörsvalsmodell måste anpassas
då leverantörsvalsprocessen har en mer komplex uppbyggnad som just industriföretag. Med grund i preskriptiv beslutsteori testas föreställningen om användning av universella leverantörsvalsmodeller genom att skapa en dynamisk beslutsmodell för ett specifikt fallföretag.

1.1

Bakgrund & problemmotivering

Det existerar en stor mängd tidigare studier med målet att skapa en beslutsmodell
som kan användas av företag eller organisationer för att ta snabba objektiva beslut. Ho et al. (2010) har gjort en litteraturrecension vilken sammanfattar studier
vilka använder olika beslutsmetoder för just leverantörsval. Nämnda metoder
framförs i teorin som generella och bör som följd vara tillämpbara för ett reguljärt
industriföretag, i praktiken kan dock problem uppstå när en beslutsmodell används för ett flertal olika beslutssituationer baserade på olika grunder. Med det
menas att förställningen om att en universell beslutsmodell effektiviserar och
minskar arbete vid leverantörsval kan i vissa fall vara sann. Dock kan en modell
troligtvis bidra till felaktiga rekommendationer om den används på fel sätt, och
därmed ineffektivisera istället för effektivisera. Många av studierna lägger liten
vikt på om beslutsmodellen måste ta hänsyn till varierande beslutssituationer utan
lägger det ansvaret på användaren av modellen att förstå och hantera det själva.
Preskriptiv beslutsteori har som syfte att hjälpa beslutsfattare att fatta rationella
beslut. En preskriptiv beslutsteoretiker har därmed till uppgift att säkra att beslutsfattaren har tänkt igenom beslutsproblemet väl, samt är okej med det slutgiltiga beslutet. Beslutsproblem kan många gånger vara komplexa med många objekt, risker och osäkerheter. (Phillips, 1984) Detta innebär att en universell beslutsmodell inte bör kunna användas universellt till alla beslutssituationer. Om
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beslutsfattaren använder en universell beslutsmodell visar det mest trolig på brist
på eftertanke och analys av beslutssituationen, vilket inte stämmer överens med
preskriptiv beslutsteori. I en studie skriver Çebi & Otay (2016) att leverantörsutvärdering för leverantörsval är en av de mest kritiska och komplicerade besluten
för organisationer. Det innebär att beslutssituationerna måste analyseras väl för
att undvika felaktiga rekommendationer.
När ett tillverkningsföretag skall skapa en produkt krävs inköp av en antal olika
delar för att möjliggöra skapandet, antaget att företaget inte har någon deltillverkning själv. Är företaget litet men en liten produktion kan leverantörsval utföras
utan en strukturerad beslutsmodell utan att påverka kostnader betydelsevärt då
omsättningen är så pass låg. När företaget expanderar skapas efterfrågan av en
effektiv beslutsmodell för att välja den bästa leverantören utifrån objektiva grunder. Den enklaste vägen som företag ofta ser är att implementera en universell
beslutsmodell vilken har som syfte att användas i alla olika typer av leverantörsval utan eftertanke på beslutssituationernas variationer. Utifrån denna information kan följande föreställning identifieras.
Praktiska användare av en universell beslutsmodell vid leverantörsval har en föreställning att modellen kan användas vid alla typer av leverantörsval.
Företag eller organisationer vilka har en komplex tillverkningsprocess bestående
av fler än ett leverantörsval stöter på problem om de skall använda en universell
beslutsmodell. En universell leverantörsvalsmodell anser många studier fungera
vid alla leverantörsval oberoende av företag, vilket inte tycks vara fallet.
Beroende på vilket stadie i leverantörsvalsprocessen företaget befinner sig har de
tillgång till varierande mängd information om leverantörernas egenskaper och
kapacitet. Vid implementering av en helt ny leverantör existerar bristfällig information om leverantören, exkluderat den information de själva kan delge till
exempel pris och ledtid. Det innebär att företaget inte bara använder testtillverkning av produkten för att undersöka produktresultatet utan även för att samla in
information om leverantörens egenskaper. Utifrån att informationsmängden varierar beroende stadie i leverantörsvalsprocessen kan inte en universell beslutsmodell användas. Alternativet är att istället skapa en dynamisk modell som tillåter förändring och öppnar upp möjligheten att ta med sig lärdom från ett beslut
till nästkommande.
Utifrån detta kommer denna studie undersöka om ovan nämnda föreställning
stämmer, samt hur en dynamisk beslutsmodell behöver utformas för att ta hänsyn
till leverantörsval vid mer komplicerade tillverkningsprocesser. Utförandet av
studien utförs genom en fallstudie på Logosol ett litet industriföretag. Problemformuleringen testas i ett projekt för konstruktion och tillverkning av ett bandsågverk.

1.2

Övergripande syfte & mål

Syftet med studien är att öka medvetenheten om de brister som en universell
multikriteriebeslutsmodell kan medföra i en beslutsrekommendation. Och på så
2
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sätt motverka av föreställningen att en universell multikriteriebeslutsmodell för
leverantörsval minskar behovet av rekrytering. Studien har även som syfte att
fylla glipan som existerar inom forskningen gällande dynamiska beslutsmodeller och leverantörsval och därmed förhoppningsvis öppna upp för användning av dynamiska beslutsmodeller för företag med komplexa tillverkningsprocesser. Samt att bidra med vetenskap inom praktisk utvärdering av preskriptiv
beslutsteori och multikriterieanalys vid leverantörsval.
Målet med studien är att undersöka om föreställningen om universella beslutsmodell stämmer, att universella beslutsmodeller kan användas i alla olika typer
av leverantörsval. Samt att identifiera en dynamisk beslutsmodell för komplexa
leverantörsvalsprocesser som innefattar ett flertal leverantörsval.

1.3

Frågeställning

Nedan presenteras frågeställningarna vilken den studie har som mål att besvara.


Stämmer föreställningen om att en universell beslutsmodell kan användas vi
alla olika typer av leverantörsval?



Hur kan en dynamisk beslutsmodell utformas för komplexa leverantörsvalsprocesser innefattande ett flertal steg?
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Teori

I detta kapitel presenteras de teorier vilken denna studie grundas på samt tidigare studier som är relevanta för ämnet.

2.1

Processkartläggning

En process är serie av handlingar som skapar en transformation. Om denna transformation inte sker så kan processen beskrivas som onödig. Processkartläggning
kan delas in i tre steg. Första steget är att identifiera enheter vilket t.ex. kan representeras av geografiska platser så som huvudkontor i Sverige och utlandskontor beläget i USA. Efter att alla enheter som är inblandade i processen är funna
identifieras uppgifter. Uppgifter representerar de saker som görs i processen för
att nå förväntat slutvärde. Efter att processens uppgifter är identifierade identifieras viktiga check aktioner så som tillexempel motta information, skicka förfrågan etc. (Jacka et al. 2009)
Jacka et al. (2009) förklarar en process genom exempel processen att göra frukost.
Invärden i processen är ingredienserna så som ägg, bröd, smör etc. själva processen är skapandet av frukosten vilket innebär en transformation. Utvärden från
processen är en färdig tillagad frukost. Utifrån detta kan processkartläggning beskrivas som ett sätt att identifiera de enheter, uppgifter och aktioner som processen är uppbyggd av. Personen som skapar frukosten är enheten, uppgifter identifieras om tillagning av ägg etc. och aktioner är t.ex. knäcka ägg i bunke, vispa
osv.
Processkartläggning kan utföras genom att antal olika kartläggningsfunktioner så
som ärendeprocesser, blockschema och flödesschema. Ett blockschema innebär
identifiering av var i organisationen som aktiviteten utförs. Genom att skapa sektioner (enheter) i vilka aktiviteterna placeras kan processen gång illustreras med
hjälp av pilar. Denna typ av kartläggning ger en klar bild över vilka delar av organisationen processen sträcker sig. (Bergman & Klefsjö, 2012)

2.2

Värdekedja

Porters värdekedja beskriver inköpsfunktionen i ett företag, uppdelad i primära
aktiviteter och stödaktiviteter, se figur 1. Primära aktiviteter är inriktade mot fysisk omvandling och hantering av slutprodukter som företaget levererar till sina
kunder. Stödaktiviteter möjliggör och utgör stöd för en eller flera av de primära
aktiviteterna. (Weele, 2010)
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Figur 1: Porters värdekedja. (Porter & Millar, 1985)
Stödaktiviteten anskaffning (inköp) i figur 1 syftar på det aktiviteter som krävs
för att införskaffa produkter från leverantörer till slutdestination. Porter definierar
inköp som en stödprocess på grund av att den både kan stödja primära aktiviteter
och stödaktiviteter som inköp av råmaterial, förbrukningsmaterial eller investeringsvaror så som maskiner, laboratorieutrustning, kontorsutrustning och byggnader. Inköpsfunktionen kan definieras med följande sex steg. (Weele, 2010)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.3

Fastställa inköpsspecifikationer.
Val av leverantör.
Förhandling med leverantörer.
Orderläggning.
Leveransbevakning.
Uppföljning och utvärdering.

Leverantörsval

Punkt ”2. Val av leverantör” i kapitel 2.3 Anskaffning (inköp) förklaras som ett
sätt att hitta och välja ut, avtala och hantera den bästa möjliga källan av tjänster/produkter. Källan eller Leverantörspartner/leverantör definieras som ett företag vilket ett har en pågående köpare-säljare relation med som innebär ett åtagande under en längre period, där ett ömsesidigt utbyte av information, delade
risker och ersättningar sker. De produkter som en leverantör kan leverera indelas
i en produkttyp, vilken identifieras genom att konsumenten kan ersätta en produkt
med en annan inom samma kategori. Exempel på kategorigrupper är tillexempel
flingor, hushållsprodukter osv. (Weele, 2010)

2.4

Strategiskt nätverk & nätverksengagemang

Den grundläggande tanken bakom strategiska nätverk är att medlemmarna gemensamt kan uppnå någonting mer än vad det kan var och en för sig. Studier har
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visat sig att organisationer som bygger på medarbetarnas engagemang i ett nätverk är vanligtvis särskilt framgångsrika, vilket innebär att det är viktigt att båda
parter engagerar sig i en samverkan mellan två företag. Genom att ett företag
väljer leverantörer på ett strategiskt sätt skapar de ett strategiskt nätverk omkring
sig. Engagemang och förtroende har central betydelse i en relation för att uppnå
värdefulla resultat i samverkan mellan företag. Studier har visat att förtroende är
en grundläggande förutsättning för att skapa engagemang i nätverksrelationer.
Att ha förtroende för någon kan förklaras som att denne upplevs pålitlig och ansvarsfull, samt att den anses ha integritet vilket relateras till känslomässigt engagemang. Ett annat typ av engagemang är kalkylmässigt engagemang vilket innebär att efter kalkyler eller liknande bedömningar anpassar sig verksamheterna
efter deltagandet i nätverket. Exempel på denna typ av engagemang är när företag
erlägger medlemsavgifter eller andra typer av administrativa avgifter så de andra
företagen måste anpassa sig. Även olika former av projektförsäljning är exempel
på kalkylmässigt engagemang. Det är i huvudsak tre faktorer som påverkar företagets kalkylmässiga engagemang i ett nätverk, konkurrens mellan olika engagemang, deltagande i nätverksaktiviteter samt systemleveranser. Om företag i ett
nätverk har samma gemensamma värderingar kring beteende, mål, policys ökar
deras nätverksengagemang betydligt. Övergripande gemensamma värderingar
inom t.ex. teknologi eller kvalitets kan öka livskraften i nätverket. (Roxenhall et
al. 2009)
En annan viktig parameter för att skapa ett förtroende är en god kommunikation
som är relevant och pålitlig samt vid rätt tidpunkt. Med andra ord måste kommunikation ske med en viss frekvens och uppnå en viss kvalitet. (Roxenhall et al.
2009) Studier har visat att relationer spelar en så framträdande roll för just industriföretag vilket de lärt sig detta från att göra om och göra rätt. Genom att skapa
kontinuerliga, täta relationer skapar de ett sätt att hantera den komplexitet och
tvetydighet som företag mäter på marknaden. (Håkansson & Snehota, 1995) Om
ett företag beter sig egennyttigt eller icke-opportunistiskt mot en eller flera andra
parter så påverkas förtroendet i relationen negativt. En sådan situation kan t.ex.
uppstå om ett företag favoriserar leverantörer på andras bekostnad, då uppfattar
de icke favoriserade leverantörerna företaget som just egennyttigt eller icke-opportunistiskt. (Roxenhall et al. 2009)
En annan faktor som kan påverka relationen negativt är om förväntningarna på
relationen är högre än hur den upplevs. Olika företag har såklart skilda förväntningar på relationen, vissa vill öka sina affärer andra vill lära sig av andra. Det
innebär att de fördelar som företaget upplever påverkar företagets nätversengagemang. Företag och organisationer som är underbemannade eller har personalbrist brukar tendera att nedprioritera aktiviteter som ökar engagemanget och förtroendet i nätverksrelationer. Det innebär att det skapas en konkurrens mellan
olika engagemang och de som inte värderas tillräckligt viktiga för företagets
överlevnad nedprioriteras eller förvinner helt. (Roxenhall et al. 2009) Detta fenomen kan relateras föreställningen som denna studie bygger på. Konkurrens
mellan engagemang uppstår då företag vill fatta rationella välgrundade beslut
men samtidigt att hålla kostnader låga och undvika anställning av personal.
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Sammanfattningsvis kan ett antal egenskaper hos en relation identifieras utifrån
tidigare text. Känslomässigt engagemang kan beskrivas som förtroende och tillit.
Kalkylmässigt engagemang vilket motsvaras av hur mycket den andra parten har
att engagera sig i, dennes delaktighet i nätverksaktiviteter samt des prestation vid
leveranser av olika slag. Gemensamma värderingar mellan köpare-leverantör.
Kommunikation så som kontinuerliga täta avstämningar. Att varken köpare eller
säljare beter sig egennyttigt samt att de inte har för höga förväntningar på relationen.

2.5

Beslutsteori

Beslutsteorier kan delas in ti tre olika kategorier normativ, preskriptiv samt deskriptiv vilka förklaras i tabell 1. (Keyser & Springael, 2010)
Tabell 1: Beskrivning normativ, preskriptiv & deskriptiv beslutsteori.
Normativ beslutsteori
Hur en perfekt beslutsfattare skulle fatta ett
rationellt beslut enligt
teorin.

Preskriptiv beslutsteori Deskriptiv beslutsteori
Hur vi borde fatta beslut i Hur personer fattar bepraktiken givet att vi inte
slut i praktiken.
alltid är perfekt rationella
beslutsfattare.

Denna studie använder preskriptiv beslutsteori som språngbräda för antaganden
om att universella beslutsmodeller inte tar hänsyn till beslutsfattares brister i rationalitet.
Dynamisk beslutsteori är central för studier över hur människan fattar beslut. Enligt Edwards (1962) kräver fem av sex beslutsproblem en dynamisk beslutsmetod
på grund av att beslutsfattaren antas göra en sekvens beslut. Genom att basera
beslut n+1 på vad som lärdes från det n:te beslutet skapas en dynamisk beslutsmodell. Meningen med dessa typer av modeller är att lära av och hämta information från tidigare steg i processen för att ta mer rationella och välgrundade beslut.
Brehmer (1990) karakteriserar dynamiskt beslutsfattande som multipla, oberoende, nutids beslut förekommande i en miljö som förändras oberoende som en
funktion av en sekvens av händelser.

2.6

Multikriterieanalys

Beslutsanalys är ett sätt att hjälpa personer i komplexa och svåra beslut. Psykologer har identifierat ett antal systematiska fel som i gör i våra dagliga beslutsfattanden som vilka oftast leder oftast till dåliga intuitiva beslut. Beslutsanalys har
alltså som mål att försöka hjälpa beslutsfattaren att ta ett så rationellt beslut som
möjligt. (Eisenfuhr et al. 2010)
Att ta beslut utifrån multipla kriterier är ett väl utforskat område och kallas för
multikriterieanalys. Metoden kan beskrivas som ett ramverk som stödjer beslutsfattaren att strukturera upp beslutsprocessen. Målet med användning av metoden
är att beslutsfattaren ska rekommenderas att välja det bästa alternativet från en
mängd alternativ genom utvärdering under att antal kriterier. (Hdioud et al., 2013)
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Multikriterieanalys består av tre olika koncept; alternativ, kriterier och beslutsproblematik. Alternativ kan beskrivas som möjliga handlingar eller val som ingår
i beslutsproblematiken. Kriterier används för att utvärdera alternativen och representerar olika synsätt som handlingarna kan jämföras mellan. (Yan & Thomas,
2014) Beslutsprocessen i multikriterieanalys metoder består generellt av sex steg:
(Dodgson et al., 2009)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifiera mål
Identifiera alternativ för att nå målen
Identifiera kriterier som används för att jämföra alternativen
Analysera alternativen
Beslutsrekommendation
Utvärdera

Velasquez & Hester (2013) har gjort en litteraturstudie över existerande multikriteriebeslutsanalys metoder (MCDM). I vilken identifiering av för- och nackdelar
samt deras gemensamma applikationsmöjligheter ingår. Studien har som syfte att
fungera som en guide att använda vid val av MCDM metod.

2.6.1 Viktning
När relevanta kriterier är identifierade används viktning w för att värdera hur stor
påverkan valda kriterier skall ha på det slutgiltiga beslutet. Ett antal olika metoder
finns att använda för viktning och presenteras nedan. (Pöyhönen & Hämäläinen,
2001)
DIRECT RATING: Beslutsfattaren får fördela 100 poäng över de möjliga alternativen beroende på hur viktiga de anses vara. Metoden är snabb och kräver ingen
normalisering. (Pöyhönen & Hämäläinen, 2001)
SMART: Rankning av alternativ genom att poängsätta det minst viktiga alternativet 10 poäng, det näst minst viktiga med 20 osv. Poängen normaliseras sedan
för att få fram vikter. Mer info om metoden kan hittas i artikeln ”Use of Multiattribute Utility Measurement for Social Decision Making”. (Edwards, 1977)
SWING: 100 poäng tilldelas det bästa alternativet och 0 tilldelas det sämsta. Utifrån dessa värderas sedan de mellanliggande alternativen för att visa på hur de
står i relation till varandra. (Pöyhönen & Hämäläinen, 2001)
Metoder som tar hänsyn till förhållandet mellan kriterier har visat sig ge ett mer
exakt resultat. Det innebär att den extra tiden för användning av en sådan metod
har visat sig vara lönsam för resultatet. (Jia et al. ,1998)
TRADEOFF: Beslutsfattare jämför två alternativ som endast skiljer sig på ett
kriterie. Utifrån detta får beslutsfattaren ange ett värde på alternativen som motsvarar när de är lika föredragna. Mer ingående information finns att hitta i
boken ”Decisions with Multiple Objectives: Preferences and value Trade-Offs”.
(Keeney & Howard, 1993)
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AHP (Analytic hierarchy process): Viktning med metoden AHP är även den
baserad på kriteriernas relationer till varandra liknande SMART och SWING.
Beslutsfattaren anger viktförhållanden för att indikera styrkan av deras preferenser genom att använda heltal från 1 till 9. Varje heltal är även förknippat med att
verbalt uttryck. (Salo & Hämäläinen, 1997)

2.6.2 Poängsättning
För att värdera möjliga alternativ i beslutet används en värdefunktion v. För uppskattning av värdefunktionen kan flera olika metoder i form av poängsättning
användas.
Proportional scores:
Bästa alternativ tilldelas värde 1 eller 100 beroende på vilket intervall som används, och det sämsta alternativet 0. Genom att dividera differensen mellan de
lägst värderade alternativet och aktuella alternativet med differensen mellan de
högst och lägst värderade alternativen tas hänsyn till alternativens avstånd till
varandra, se ekvation 1. (Clemen & Reilly, 2001)
𝑣(𝑥𝑚𝑖𝑛 ) = 0,
𝑣(𝑥) =

𝑣(𝑥𝑚𝑎𝑥 ) = 1

|𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 |
|𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 |

(1)

Direct-rating method (SMART): Beslutsfattaren poängsätter alternativen direkt relativt till varandra. Liknande proportional scores är första steget att identifiera det bästa samt det sämsta alternativet och poängsätta den till 0 och 100/1.
(Eisenfuhr et al. 2010) Poängsättning behöver inte bestämt ske med ett exakt
värde utan kan alternativet kan värderas med ett intervall. Beinat (1997) beskriver
intervall som poäng vilket värdet är sannolikt att hamna på. Denna metod tas
även delvis hänsyn till risker som en exakt poängsättning medför. Metoden beror
på grund av den direkta poängsättningen i hög grad av beslutsfattarens preferenser. Detta kan medföra problem om poängsättningen utförs av fler än en person.
(Dodgson et al. 2009) Ett alternativ till detta är att alla beslutsfattare får poängsätta alternativet, därefter används snittet av dessa poängsättningar som värde på
värdefunktionen. (Tzeng et al. 2005)
Difference standard sequence technique: Det totala poängsättningsintervallet
för värdefunktionen delas upp i delintervall vilka uppskattas ha samma värde.
Första steget är att välja ett värde på intervallet x0 till x1 vilken har ett för definierat värde t.ex. v(x1)=0,1. Värdet för att gå från x1 till x2 ökar värdefunktionen
med 0,1 vilket motsvarar nästa delintervall osv. Metoden är relativt simpel dock
även känslig mot slumpmässiga variationer. (Beinat, 1997)
Bisection method: Genom att dela det totala intervallet [xmin, xmax] på mitten i
två lika mycket värda delar skapas mittvärdet x50, vilket skall uppfylla kriteriet i
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ekvation 2 nedan. Därefter kan ytterligare delintervall sökas, detta genom att dividera de två intervallen [xmin, x50] och [x50, xmax] på tu igen, vilket skapar nivåerna x25 och x75. (Beinat, 1997)
𝑣(𝑥𝑚𝑎𝑥 ) − 𝑣(𝑥50 ) = 𝑣(𝑥𝑚𝑖𝑛 ) + 𝑣(𝑥50 )

(2)

I figur 2 nedan illustreras ett diagram för användning av bisection method. xmin
och xmax representeras i figuren av x* samt x*.

Figur 2: Bisection method. (Beinat, 1997)
Övriga metoder: Andra metoder för poängsättning av värdefunktionen
är ”Curve selection method” vilken uppskattar poäng för värdefunktion över intervallet med en graf. ”Parameter estimation method” finns i två varianter ”delta
property” och ”parametric representation” och går ut på att parametrar uppskattas.
Metoden ”Semantic judgement method” tilldelar alternativen en poäng på det totala poängintervallet. Genom att beslutsfattaren får uppskatta variationen av attraktivitet mellan alternativen poängsätts den relativ till varandra. (Beinat, 1997)
Som i alla metoder har även poängsättningsmetoder brister. Horton et al. (2016)
riktar kritik mot de brett använda poängsättningsmetoderna idag. Författarna ger
rekommendationer som t.ex. att vid gruppbeslut bör medianvärdet användas istället för medelvärdet. Samt om ranking av alternativ utförs bör alternativen jämföras två och två istället för att poängsättas. Kardinal nummer bör inte poängsättas
med uppskattade poäng utan istället godkänd/icke godkänd eller ja/nej skala.

2.6.3 Viktad värdefunktion
Genom att multiplicera värdefunktion med vikt under varje kriterium skapas en
viktad värdefunktion S vilken har hänsyn till både beslutsfattarens värderingar
överlag och det individuella beslutstillfället. Summering av värdefunktioner under varje kriterium för varje alternativ ger den viktade värdefunktionen Si, vilket
motsvarar alternativet genomsnittliga poäng för beslutssituationen. I ekvation 3
visas den matematiska formuleringen för en viktad värdefunktion där i representerar alternativ och j kriterium. (Dodgson et al., 2009)
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𝑛

𝑆𝑖 = 𝑤1 𝑣𝑖1 + 𝑤2 𝑣𝑖2 + 𝑤3 𝑣𝑖3 = ∑ 𝑤𝑗 𝑣𝑖𝑗

(3)

𝑗=1

2.7

Satisficing & Optimizing

Satisficing är en väl känd metod inom beslutsanalys och går ut på att beslutsfattarens preferenser uttrycks i aspirationsnivåer. Den viktade värdefunktionen används för att beskriva tillfredställande nivåer som alternativen i beslutsmodellen
måste uppnå för att vara ”godkända”. (Wierzbicki, 1982) Med andra ord innebär
det att metoden refererar till att nöja sig med någonting som är tillräckligt bra i
någon relevant aspekt, till motsats att välja de optimala alternativet. Detta är
någonting som vi människor gör varje dag t.ex. vid val av en matvara i affären
etc. (Fitzpatrick, 2007)
Optimizing är även det precis som saticficing en metod för utvärdering av alternativ utifrån en värdefunktion. Metoden värderar alternativen bäst till sämst i en
rankad lista i stället för att endast utgå ifrån ett krav i form av ett fast värde som
alternativen måste uppnå. Metoden fokuserar på att resultatet skall ge det mest
rekommenderade alternativet som utfall. (Fitzpatrick, 2007)

2.8

Tidigare forskning

Användning av beslutanalys vid leverantörsval är ett väl utforskat område. Hög
fokus ligger på att skapa en universell beslutsmodell som företag och organisationer kan implementera snabbt och enkelt. Nedan följer ett antal olika studier
vilka har undersökt beslutsmodeller för leverantörsval.
Ghodsypour & O'brien (1998) använder multikriterieanalys i kombination med
linjär programmering. De utgår ifrån kriterier vilka poängsätts, viktas och implementeras i en linjär programmeringsmodell. Ng (2008) har kommit fram till en
simpel multikriteriemodell för leverantörsval. Med simpel menas att användaren
inte tvingas ha en optimerings bakgrund för att använda metoden. Multikriterieanalys metoden PROMETHEE har använts tidigare i en studie av Ceyhun & Irem
(2007) använder för att rangordna leverantörer. Många likande studier liknande
Ghodsypour & O'briens (1998) har gjort där leverantörer poängsätts och värderas
på ett objektivt sätt. Chen & Yang (2002-03) har i sin studie utgått ifrån metoden
Linear Weighted Point method, och utformat en metod som utför korrektioner för
att återställa alternativa defekta värden i metoden för leverantörsval. Talluri &
Narasimhan (2003) använder en metod kallad max-min för att integrera variation
av leverantörernas prestationer i evaluering processen. Choy et al. (2003) har
designat ett relationsbaserat system för leverantörsval kallat ISRMS (intelligent
supplier relationship management system) vilket länkar samman kundens efterfrågan med leverantörens kapacitet för att välja ut fördelaktiga leverantörer. Metoden undersöker variablerna produkt kvalitet, leverans tid och tillverkningskostnader genom en enda mjukvaruplattform.
Många tidigare studier visar på att metoder för leverantörsval kan varieras, dock
fokuserar de flesta endast på ett fåtal variabler som kan utvärdera en leverantör.
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Det riktas knappt någon kritik alls mot skapandet av universella modeller. Detta
gör denna studie unik då den riktar kritik mot användning av en universell beslutsmodell för olika typer av leverantörsval. Många studier fokuserar på att besvara frågan varför människor tar bristfälliga beslut i beslutssituationer istället
för att försöka förstå processen för beslutsfattandet. (Gonzalez et al., 2003)
Många leverantörsvalsprocesser består av flera olika steg vilket inte tas hänsyn
till i de universella beslutsmodeller som nämns ovan. För att ta hänsyn till de
olika stegen i leverantörsvalsprocessen används dynamiska beslutsmodeller. Ämnet dynamiska beslutsmodeller är även det ett relativt väl utforskat område. Exempel på en studie som använder dynamisk besluts teori är Meng et al. (2016)
där analys av hur processen för filbyte med bil går till, och utifrån den informationen skapas en dynamisk beslutsmodell. Dock så saknas forskning vilken berör
dynamiska beslutsmodeller för leverantörsval. De studier som hittats är Campanella et al. (2011) vilka även dom riktar kritik mot universella multikriteriemodeller för leverantörsval precis dom denna studie då dom varken tar hänsyn till
dynamiska scenarion eller är appliceringsbar till mer än ett fåtal företag. Studien
tittar därefter på hur ett antal företag kan samarbeta vid val av leverantörer med
hjälp av en dynamisk beslutsmodell.
Nyhetsvärdet hos denna studie anses hög då ingen tidigare forskning är funnen
där en dynamisk beslutsmodell för leverantörsval har identifierats för företag
med komplexa tillverkningsprocesser.
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Metod

I detta kapitel presenteras metodval vilket användes i studien. Först beskrivs
övergripande hur metodanvändande i studien kan kopplas till teoretiska metoder.
Därefter de verktyg som används för utförande samt metod för analys och utvärdering av information. Och till sist beskrivs utförandet mer ingående och metoden validitet och reliabilitet.
Denna studie grundas sig i den preskriptiva beslutsteorin och bygger på kritik
riktad mot användning av universella beslutsmodeller. Utifrån denna kritik utforskas hur en mer passande beslutsmodell kan utformas efter ett industriföretags leverantörsvalsprocess. Övergripande kan metoden som används i denna
studie sammanfattas fyra delar vilka förklaras i tabell 2. Tabellen visar även
sambandet mellan metodanvändandet i denna studie och de teoretiska metoderna som ligger till grund för arbetet.
Tabell 2: Övergripande sammankoppling av teoretisk metod och
metodanvändande.
Teoretisk metod
Metodanvändande
Processkartläggning Processkartläggning av fallföretagets leverantörsvalsprocess i dagsläget gjordes för att identifiera processen från
idéskapande till slutlig beställning av delar till produktion.
Dynamisk beslutsteori

Vitala steg där beslut sker i processkartläggningen identifierades. Steg utformades till en övergripande dynamisk
beslutsmodell för leverantörsval.

Kvalitativa intervjuer & tematisk
kodning

Kriterier vilka är relevanta för varje beslut identifierades,
samt i vilka steg de kan innehålla vilken information. Information om kriterier samlades in via intervjuer och observationer och analyserades sedan med hjälp av tematisk
kodning.

Satisficing &
Optimizing

Hantering av resultat vid vare beslut utfördes med hjälp
av metoderna satisficing och optimizing.

3.1

Processkartläggning

Kartläggning kan användas för att identifiera uppbyggnaden och utförandet av en
process. I denna studie användes processkartläggning i form av ett blockschema
för att identifiera fallföretagets leverantörsvalsprocess. Genom identifiering av
enheter, uppgifter och aktioner kartläggs företagets och leverantörens samarbete.
En processkarta ritas upp för att ge en övergripande bild över samarbetet. Enheter
skapar sektioner i vilka kartan delas upp i. Uppgifter beskriver de uppgifter som
måste utföras för att processen skall utföras, och check aktioner representerar
händelser som utförs i processen. Check aktioner representeras av rektanglar
vilka kopplas samman med hjälp av pilar som visar i vilken ordning de utförs.
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Målet med utförandet är identifiering av de leverantörsval som görs under processens gång. Informationen identifieras genom semistrukturerade intervjuer
med personal från konstruktionsavdelningen vilka har hand om leverantörsvalsprocessen idag.

3.2

Dynamisk beslutsmodell

En universell beslutsmodell motsvarar en modell vilken inte behöver förändras
för de olika beslut som den skall användas för. Mer ingående betyder det att inga
kriterier får förändras beslutssituationerna emellan. En dynamisk beslutsmodell
däremot bygger på att ta lärdom och samla in information i ett beslut och sedan
använda det som underlag i nästkommande beslut. Därmed identifieras det som
en väl passande metod för företag och organisation som har komplexa beslutsprocesser vid leverantörsval, likande denna fallstudie.
Informationen som samlades in i den tidigare processkartläggningen användes
för att strukturera upp en serie av beslut som är kritiska för dynamiska beslutsmodellen. Varje beslut representeras sedan av en multikriteriebeslutsmodell för
leverantörsval. I varje steg finns varierande mängd information tillgänglig, t.ex.
vid påbörjan av samarbete med en helt ny kund finns bristfällig information om
dennes prestationer och produkten den kan leverera, dock finns full information
om leverantörer som använts tidigare. Då första samarbetet med nya leverantörer
är utfört har fallföretaget köpt information om (1) produktens egenskaper och (2)
leverantörens egenskaper. Det innebär att i beslut n+1 finns betydligt mer information för utvärdering av leverantör än i steg n. Det till stor del för att steg n
har bidragit med den informationen.

3.3

Kriterier

Utvärdering av leverantörer i en beslutsmodell görs genom poängsättning och
viktning under kriterier. För att möjliggöra detta krävs det att information finns
tillgänglig under varje kriterium. Identifiering av kriterier i denna studie utfördes
genom ostrukturerade intervjuer i form av samtal med ansvariga för leverantörsprocessen på fallföretaget. Under samtalen skedde även observationer hur val av
leverantör fort gick. Rollen som intogs vid observationer var som renodlad observatör då minimal påverkan på process önskades.
Kravet på kriterierna är att de måste kunna fyllas med information om antingen
produkt eller leverantör innan leverantörsval för att kunna användas i en beslutsmodell. Om inte detta krav kan uppfyllas är inte kriteriet användbart i en beslutsmodell för leverantörsval. Detta krav gäller även för val av kriterier för produktion.

3.3.1 Relationsmässiga kriterier
Med relationsmässiga kriterier menas kriterier vilka utvärderar relationen mellan
köpare och leverantör. Tidigare studier innefattande beslutsmodeller för leverantörsval tar liten eller ingen hänsyn till relationsmässiga kriterier. Utifrån kapitel
2.5 strategiskt nätverk & nätverksengagemang anses de relationsmässiga kriterierna väldigt viktiga för utvärdering av leverantörer. Därmed läggs mycket fokus
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på identifiering av relation mellan fallföretag och leverantörer i denna studie. Relationen mellan fallföretaget och dess leverantörer består av två parter, vilket innebär båda sidors åsikter måste tas hänsyn till vid utvärdering av relationen. För
att göra det utförs semistrukturerade intervjuer med både fallföretag samt fem
stycken leverantörer, detta för att ta hänsyn till relationens båda sidor. Intervjuer
med leverantörer utfördes via telefon vilket spelas in för att möjliggöra upprepad
avlyssning. Blankett om informations samtycke kan hittas i bilaga B samt intervju protokoll i bilaga A.

3.4

Kvalitativ metod

Kvalitativa analysens mål är att upptäcka variationer, strukturer och/eller processer. Analysen kan resultera i två olika upptäckter, antingen upptäckten av en given företeelse, egenskap eller innebörd eller upptäckten av samband mellan två
eller flera på förhand definierade företeelser, egenskaper och innebörder. (Starrin
& Svensson, 1994)
Enligt Eliasson, (2006) finns det tre olika typer av intervjuer; ostrukturerade,
halvstrukturerade och strukturerade. De ostrukturerade intervjuerna liknar mer
ett samtal mellan intervjuaren och den intervjuade än en faktisk intervju. En halvstrukturerad intervju är något mer styrd men låter fortfarande intervjuaren gå in
på djupet. Den strukturerade intervjun har ett genomarbetat frågeschema vilken
inte tillåter intervjuaren att följa upp intressanta oväntade frågor.
I denna studie utförs strukturerade intervjuer med fem av fallföretagets leverantörer för att identifiera vilka relationsmässiga kriterier de anser vara mest relevanta vid en köpare-leverantör relation.

3.5

Observationer

Typer av observation kan delas in i fyra olika kategorier. (Eliasson, 2006)





Den renodlade deltagaren som deltar helt i den omgivande miljön.
Den observerande deltagaren som visar ett engagemang men även fokuserar
på att iaktta omgivningen.
Den deltagande observatören som förhåller sig passivt samt håller hög fokus
på omgivningen.
Den renodlade observatören som inte påverkar omgivningen alls utan iakttar
endast.

I denna studie antas rollen som en renodlad observatör för att få insikt i hur fallföretaget arbetar utan att påverkan. Observationer gjordes genom åskådning av
fallföretagets arbetsprocess för under ett tillverkningsprojekts gång, så som medlyssnande på diskussioner och möten.

3.6

Tematisk kodning

För att hantera, analysera och jämföra kvalitativt empiriskt material är tematisk
kodning viktigt. I denna studie används metoden för analys av intervjuer samt
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identifiering av kriterier. Braun & Clarke (2006) har skapat en steg för steg guide
med 6 faser för att göra en tematisk analys av kvalitativt data.
Fas 1: Fördjupning i insamlat data.
Fas 2: Generering av initiala koder.
Fas 3: Sökning efter teman.
Fas 4: Granska teman.
Fas 5: Definiera och namnge teman.
Fas 6: Producera rapport.
Hedin & Martin (1996) nämner tre förslag på arbetssätt för kvalitativa intervjuer
vilka kan leda till identifiering av teman. (1) Söka förutsättningslöst genom hela
texten i helhet för att finna nyckelord, och hur de kan höra ihop. (2) Systematiskt
ta intervjufråga för intervjufråga men också söka i texten som helhet, då informationen som söks kan återfinnas i andra sammanhang. (3) Utgår ifrån frågeställningar och söka genom texten efter svar på var och en. Intervjuer bör läsas igenom ett flertal gånger samt gärna av ett flertal personer för att finna teman som
är relevanta för aktuell frågeställning. Teman går igen hos flera informanter bör
benämnas med samma temabeteckning för att inte förvirra läsaren.
I denna studie används tematisk kodning för att identifiera samband mellan insamlat empiriskt material gällande leverantörers åsikter om en köpare-säljare relation. I steg (2) och (3) ovan användes metoden för analys intervjuresultat, resultatet sammanställdes och metoden satisficing vilket nämns vidare i nästkommande kapitel.
Braun & Clarke (2006) nämner ett antal fallgropar som skall försöka undvikas
när tematisk analys utförs, vilket även hålls fokus på att undvika i denna studie.
Det första är att misslyckas med att analysera data över huvud taget, eller att den
är svag eller föga övertygande. Det är viktigt att en ordentlig analys utförs så inga
viktiga slutsatser går miste. Det andra är att frågorna i intervjuprotokollet används som teman som rapporteras. I dessa fall utförs inget analytiskt arbete för
att hitta mönster i svaren. Den tredje fallgropen är om slutsatser från analys inte
stämmer överens med antingen insamlad information eller teorin som det bygger
på.

3.7

Satisficing & Optimizing

Metoden går ut på att bestämma ett värde som leverantören måste uppnå för att
godkännas och på så sätt gå vidare till steg n+1 i den dynamiska beslutsmodellen.
Figur 3 nedan illustrerar principen, rött fält är leverantörer som inte få tillräckligt
högt värde från beslutsmodell n och därmed elimineras från den dynamiska beslutsmodellen. Leverantörerna i det gröna fältet uppnår krav satt poäng och går
vidare till steg n+1. (Wierzbicki, 1982)
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Godkända leverantörer
=> Går vidare till nästa steg

Ej godkända leverantörer
=> Går inte vidare till nästa steg

Figur 3: Övergripande beskrivning satisficing.
Satisficing används även i den dynamiska beslutsmodellen för leverantörsval i
steg 1: prototyp och steg 2: produktion. Leverantörerna utvärderas utifrån identifierade kriterier, de som inte uppnår en satisficing gräns i form av ett värde för
den viktade värdefunktionen utgår från modellen och inte med i nästa steg.
Genom tematisk kodning av intervjuer med leverantörer identifierades de viktigaste egenskaperna i en köpare-säljare relation från en leverantörs prespektiv. Genom användning av metoden satisficing identifieras de mest förekommande
egenskaperna i intervjuerna, vilket innebär att varje egenskap måste förekomma
minst två gånger per intervjufråga för att anses vara ”viktig”. De identifierade
egenskaperna diskuterades och jämfördes med fallföretagets för att identifiera de
slutgiltiga kriterierna som i denna studie representerar de viktiga delarna i en relation. Diskussionen hade även som mål att klargöra egenskapernas/kriteriernas
innebörd och undvika missförstånd och validitetsmissar.
Metoden optimizing bygger på att alternativen i en beslutsmodell rankas i ordningen bäst förs och sämst sist. (Fitzpatrick, 2007) Denna metod användes i studien för att utvärdera vilken leverantör som är mest föredragen för fallföretaget
vid produktion. Figur 4 visar den bakomliggande principen vid användning av
optimizing.

Leverantör 1
Leverantör 2
Leverantör 3
Figur 4: Principillustration för metoden optimizing.
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Verktyg

DecideIT vilket är ett beslutsverktyg som analyserar och tolkar komplexa beslutssituationer. Verktyget användes i denna studie för att skapa och analysera
multikriteriebeslutssituationer vid tre leverantörsval i den avslutande fallstudien.
Funktionen ”main evaluation” användes för att utvärdera och skapa en övergripande bild över vilken leverantör som rekommenderas mest utifrån de olika kriterierna. Utifrån värdet på den viktade värdefunktionen för varje alternativ/leverantör skapas ett stapeldiagram. De alternativet som innehar högst stapel är därmed det mest rekommenderade utifrån beslutsmodellen. (DecideIT, u.d.)

3.9

Fallstudie

För test av den dynamiska beslutsmodellen utfördes en simulerad implementering av den dynamiska beslutsmodellen i form av en fallstudie hos Logosol ett
litet industriföretag i Härnösand vilka tillverkar bland annat bandsågverk, hylar,
kapar m.m. Testet utfördes genom simulerad implementering av modellen i leverantörsval för transmissionsdetaljer, för ett bandsågverksprojekt. För att göra simuleringen så verklighetstrogen som möjligt uppskattas den tillsammans med
fallföretagets beslutsfattare, vilka är erfarna av leverantörsval för företaget sedan
tidigare. Fem olika fiktiva leverantörer utvärderades med hjälp av steg 1: prototypskapande i den dynamiska modellen. Resultatet visade då vilka leverantörer
som rekommenderas för beställning av prototyp. Användning av metoden satisficing resulterade i en samling utvalda leverantörer vilka uppnådde en tillfredställande nivå, och därmed gick vidare till steg 2: nollserie. Samma procedur utfördes för nollserie vilken innefattar tillverkning av cirka ett 20 tal produkter. I
detta steg fanns dock betydligt mer information speciellt om de nya leverantörerna på grund av samarbete i steg 1. Antalet leverantörer kan i detta steg begränsas ned till ännu färre med hjälp av satisficing, dock utvärderades alla leverantörer i alla tre stegen i denna studie för att möjliggöra för maximal analys av den
dynamiska beslutsmodellen samt användning av metoderna satisficing och
optimizing. Det tredje och sista steget innefattar leverantörsval för produktion,
och är det mest avgörande valet för företagets resultat. Genom utvärdering rankades leverantörerna från mest till minst rekommenderad med hjälp av metoden
optimizing. För alla tre stegen i den dynamiska beslutsmodellen användes
SWING metoden för viktning av kriterier, SMART för poängsättning av alternativ under kriterier vilka har ett subjektivt värde och proportional scores för poängsättning av de alternativ som kan baseras på statistiskt data. Metoderna
SMART och proportional scores valdes på grund av att avstånden mellan alternativen är relevanta vid poängsättningen, samt att poängsättningen utfördes av
två beslutsfattare och därmed kan överenskommelse vara enklare med hjälp av
poänguppskattning.

3.10 Konsekvensanalys
För att utvärdera användning av den skapade dynamiska beslutsmodellen utfördes en konsekvensanalys av fallföretagets nuvarande samt framtida situation efter implementering av modell. Enligt dokumera.se definieras konsekvensanalys
enligt följande ”En konsekvensanalys innebär att man försöker förutspå effekten
eller följden av en viss åtgärd eller ett visst handlande”. En konsekvensanalys
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kan innehålla ett antal steg, dock är det inget krav att den behöver innehålla alla.
(Lindstedt et al. 2017)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analysera problemet.
Sätt upp mål.
Beskriv referensalternativet.
Identifiera och beskriv möjliga åtgärder.
Identifiera konsekvenserna.
Identifiera och beskriv konsekvenserna.

3.11 Sociala & etiska forsknings principer
För att uppnå god etik och moral i detta arbete hålls fokus på ett antal aspekter.
Det första är att de kalkyler utförs och de värden som anges inte påverkas av det
åtrådda resultatet utan beaktas objektivt. Det andra är att informera respondenter
om deras rättigheter och att skydda deras identitet, vilket görs genom bankett för
information och samtycke i bilaga B vilken delades ut till respondenter för underskrift. Genom underteckning medger respondenten sitt deltagande i undersökningen. Liknande banketter som samtycke används av (Bendes, 2016). Vid varje
intervjutillfälle tillfrågas respondenterna om inspelning av samtalet godkänns
samt att de är medvetna om att de har möjligheten att avbryta intervjun när de
vill. Respondenterna får även ta del av arbetet efter färdigställande med syftet att
förstå mer ingående hur informationen de delat med sig av använts. Den tredje
aspekten är språket, vilket hålls tydligt och all typ av diskriminering undviks helt.

3.12 Validitet & Reliabilitet
Termen validitet syftar till vilken utsträckning det som avses mätas verkligen
mäts, och reliabilitet till vilken grad mätningar i studien är tillförlitliga. (Eliasson,
2006) Då beslutfattarna på fallföretaget var två personer gjordes poängsättning
och viktning i samlad grupp för att säkerhetsställa överenskommelse. Med syftet
att öka validiteten i detta arbete säkras att alla beslutsfattare på fallföretaget är
fullt informerade om kriteriers och centrala begrepps definitioner. Detta anses
vara vitalt för studien då viktning av kriterier och poängsättning av alternativ kan
ha varierad innebörd för olika beslutsfattare. Variation av beslutsfattare kan möjligtvis även påverka subjektiva uppskattningar vid poängsättning, då alla beslutsfattare inte har samma preferenser att utgå ifrån. Beslutsfattare på fallföretaget
idag har lång erfarenhet inom leverantörsval för fallföretaget och om dessa personer skulle ersättas av ny personal kan viktning och poängsättning av alternativ
möjligtvis variera.
Vid intervjuer för identifiering av relationsmässiga kriterier valdes fem respondenter, vilket anses vara tillräckligt på grund av att fallföretaget endast använder
cirka femton stycken olika leverantörer per projekt. Leverantörerna skiljer sig i
storlek och tillhör produkttyperna, aluminium detaljer, motorer, transmission, el
samt plåtbearbetning vilket ger en god spridning över olika marknader. För att
öka respondenternas insyn och förståelse om studiens syfte och innebörd användes blanketten för information och samtycke (bilaga B) som ett informationsblad.
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Vid beräkningar i studien användes programmet Excel och DecideIT. Det för att
säkerställa att inga felberäkningar uppstått vid användning av något av verktygen.
Resultatet visar att verktygens resultat överensstämmer i studien, vilket anses
styrka tillförlitligheten hos beräkningarna.
Metoderna proportional scores och SMART vilka användes i studien för att avståndet mellan dem anses viktiga. Ett enklare och snabbare sätt att vikta eller
poängsätta hade kunnat göras genom ranking, dock hade detta inte tagit hänsyn
till avståndet mellan alternativen.
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Resultat

I detta kapitel presenteras resultat som studien har lett till. Först presenteras en
processkartläggning av tillverkningsprocessen och de olika leverantörsvalen och
kriterierna den innefattar. Därefter läggs fokus på leverantörsvalen mer ingående, vilket sedan mynnar ut i en dynamisk leverantörsvals modell vilken testas i
en fallstudie.

4.1

Processkartläggning

Figur 5 nedan visar en processkarta över fallföretagets process för produktskapande i dagsläget, från idéskiss till produktion. Tidslinjen för figur 5 är lodrät och
riktad nedåt, vilket innebär att processen startar längst upp på bilden och följer
pilarna för att sen avslutas längst ned. Varje rektangel i processkartan representerar en check aktion vilken motsvarar ett agerande eller en distinkt händelse. De
röda rektanglarna motsvarar de uppgifter som är vitala för denna studie, alltså
leverantörsval. Slutligen representerar fallföretag och leverantörs sektioner enheter som är inblandade i processen. Figur 5 visar även en indelning av process
stegen i tre delar prototyp, nollserie och produktion. De representerar den process
steg som aktivt jobbar för skapandet av antingen prototyp, nollserie eller produktion av slutgilltid produkt. Processtegen och vilken del de tillhör presenteras närmare i följande kapitel.
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Leverantör

Förberedelse

Uppritning och färdigställande
av produktidé
Förslag möjliga leverantörer

Offert förfrågan

Offert mottagande

Beställning prototyp

Prototyp

Utvärdering av leverantörer för
prototyp
Mottagande av prototyp

Utvärdering av leverantörer
för nollserie

Beställning till
nollserie

Nollserie

Utvärdering av produkt & leverantörsinfo + diskussion

Mottagande av produkter till
nollserie

Beställning till
produktion

Utvärdering av leverantörer för
produktion
Mottagande av produkter till
produktion

Figur 5: Processkarta över produktskapande.
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Struktur för dynamisk beslutsmodell

På grund av att fallföretaget gör tre leverantörsval innan de har börjat producera
slutprodukten krävs en dynamisk beslutsmodell vilken tar hänsyn till tillgänglig
information i varje val. Figur 6 nedan visar de övergripande fyra stegen som krävs
av modellen för att kunna användas av företag som använder sig av teststeg i
form av prototyp och nollserie innan produktion.
Dynamisk beslutsmodell
Steg 0

Förberedelse

Steg 1

Steg 2

Prototyp

Nollserie

Steg 3

Produktion

Figur 6: Övergripande process för dynamisk beslutsmodell.

4.3

Steg 0: förberedelse

Steg 0 i den dynamiska beslutsmodellen representerar förberedelse inför användning av beslutsmodellen, dock representerar steget representerar inget val. Steget
består av uppritning av slutprodukt så att produktens egenskaper och kritiska
punkter kan identifieras. Utifrån uppritningen kan sedan kriterier för de tre stegen
prototyp, nollserie och produktion identifieras. Beroende på vilken typ av slutprodukt som företaget har som mål att skapa kan kriterier vara mer eller mindre
relevanta.
Utvärdering av leverantörer vid ett leverantörsval utförs i denna studie med hjälp
av kriterier. I varje leverantörsval krävs kriterier för att möjliggöra jämförelse av
leverantörer. Då det är fallföretaget som skall utvärdera leverantörer så är det
deras val av kriterier som ska identifieras. Följande två kapitel beskriver identifiering av först kalkylmässiga sen relationsmässiga kriterier, och hör till steg 0:
förberedelse i den dynamiska beslutsmodellen.

4.3.1 Kalkylmässiga kriterier
Kalkylmässiga kriterier syftar på kriterier vilka inte berör relationen mellan köpare-säljare. I dagens läge existerar bristfälligt med statistik och därmed uppskattas det mesta subjektivt utifrån beslutsfattares erfarenheter. Identifiering av
kalkylmässiga kriterier sker genom samtal med beslutsfattare ansvariga för leverantörsvalsprocessen idag, samt en person ur ledningsgruppen. Följande nio kriterier är resultatet:
Pris: Offert priset för produkten som leverantör säljer.
Kvalitet: Kvalitet på produkt som leverantör säljer.
Ledtid: Ledtiden som det tar från beställning av produkt tills att den är levererad
till fallföretag.
Frakt: Fraktkostnad.
Miljö: Syftar på utsläpp och därmed även avstånd till leverantör.
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Valuta: Fallföretaget har som mål att neutralisera valuta, med det menas att försäljningssiffran i annan valuta en svensk krona bör hållas så nära inköpssiffran
av samma valuta. På grund av detta föredrar fallföretaget handel med svensk
krona.
Orderkvantitet: Kvantiteten och intervaller som leverantören kan leverera produkten.
Leveransprecision: Hur pass pålitlig leverantörens uppskattande av leveranstidpunkt är.
Risk: Risken som valet av leverantören bidrar med. En ny leverantör värderas
högre än en leverantör som fallföretaget haft mycket samarbete med tidigare.

4.3.2 Relationsmässiga kriterier
Genom semistrukturerade intervjuer med fem olika leverantörer till fallföretaget
tillhörande olika produktkategorier samlas leverantörernas syn på relationen in.
Med olika produktkategorier menas de kategorier som slutprodukten delas in i
som aluminiumdetaljer, motorer etc. Genom tematisk kodning identifieras
samband mellan intervjuerna, se bilaga C. En sammanfattning av kodningen
presenteras i tabell 3 nedan där varje rubrik representerar en intervjufråga och
kriterier och nummer hur många gånger det kriteriet förkommer under varje fråga.
Tabell 3: Sammanfattning tematisk kodning från intervjumaterial, se bilaga C.
Beskriv en optimal relation mellan köpare och leverantör?
Kommunikation
3 st
Personlig relation
3 st
Långsiktighet
2 st
Pålitlighet
1 st
Transparens
1 st
Hänsyn
1 st
Vad anser ni vara de viktigaste egenskaperna hos er som leverantör?
Personlig relation
3 st
Långsiktighet
3 st
Kommunikation
3 st
Flexibilitet
1 st
Pålitlighet
1 st
Transparens
1 st
Utifrån vilka egenskaper utvärderar ni en kund?
Potential
1 st
Långsiktighet
1 st
Pålitlighet
1 st
Kompetens
1 st
Kommunikation
1 st
Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en kund enligt er?
Transparens
2 st
Personlig relation
2 st
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2 st
1 st
1 st
1 st

För att avgöra vilka av egenskaperna som anses vara tillräckligt ofta förekommande har en gräns angetts enligt metoden satisficing. Egenskaperna måste då
nämnas av minst två leverantörer under en intervjufråga för att räkans som tillräckligt viktig. Resultatet från intervjuer med leverantörer visar att fyra egenskaper anses enligt dom vara viktigast.
-

Personlig relation
Långsiktighet
Kommunikation
Transparens

Genom presentation av resultat från leverantörsintervjuer till fallföretaget diskuterades fyra slutgiltiga relationskriterier fram. Dessa kriterier anses representera
de viktigaste delarna i en relation både från köpare samt från säljares synvinkel.
Tabell 4 visar de viktigaste kriterierna enligt fallföretagets och leverantörerna,
samt en kompromiss av fallföretagets åsikter.
Tabell 4: Utvärdering av slutgiltiga relationsmässiga kriterier.
Fallföretagets kriterier
Leverantörernas kriterier
Värderingar
Personlig relation
Kommunikation
Långsiktighet
Långsiktighet
Kommunikation
Engagemang
Transparens
Slutgiltiga relationsmässiga kriterier
Långsiktighet (vilja att ha en långsiktig relation)
Kommunikation (Svarstid, avstämningar etc.)
Transparens (Tydliga krav, öppen info etc.)
Personlig relation (Engagemang i relationen, värdesätter relationen högre än
priset)

4.4

Steg 1: prototyp

Steg 1: prototyp i den dynamiska beslutsmodellen för leverantörsval representeras av leverantörsutvärdering av val för prototypskapande i figur 6. Prototypskapande representeras av en första testprodukt vilken skapas för att upptäcka fel i
slutprodukten samt för att tillkännage leverantören om krävd kvalitet och utformning av den produkt de skall leverera. Den första röda rutan uppifrån i figur 5
innehållande texten ”Utvärdering av leverantörer för prototyp” representerar det
första leverantörsvalet i den dynamiska beslutsmodellen. I beslutet utförs leverantörsval inför skapande av prototyp. Företaget har då två alternativ, antingen
kan de använda en tidigare leverantör vilka de vet varigt bra/dålig. I detta scenario finns all information om leverantören att tillgå. Det andra alternativet är att
välja en helt ny leverantör som de i stort sätt inte vet någonting om. Alternativt
kan de hört rykten om den nya leverantören men de har inga egna erfarenheter
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att utgå ifrån. Detta gör det problematisk att välja en ny leverantör och leder ofta
företag att välja de beprövade leverantörerna vilket inte alltid är det lönsammaste
alternativet.
Tabell 5 visar vilka kriterier som kan inneha information eller inte innan prototypen är levererad och samarbete med leverantören har upplevts. Detta just på
grund av att de är de enda som kan innehålla information om både befintliga och
nya leverantörer innan prototypen är levererad. Då möjliggörs jämförelse av nya
och befintliga leverantörer. T.ex. är pris ett kriterium där information kan införskaffas genom att fråga leverantören, därmed behöver inte prototypen levererats
eller ett samarbete upprättats. Kriteriet kvalitet däremot kräver att produkten har
levererats och utvärderats.
Tabell 5: Tillgänglighet av information för beslutsmodell innan prototypleverans.
Kriterier vilkas info är tillgänglig innan prototyp skapats
Pris
– Pris för produkt
Ledtid
– Antal veckor från order till leverans
Frakt
– Kostnad av frakt i kr
Valuta
– Sek eller i annan valuta
Orderkvantitet
– Antal produkt per order
Kriterier vilkas info är tillgänglig efter prototyp skapats
Kvalitet
– Kvalitet på produkt
Leveransprecision – Hur väl leveransdatum överensstämmer med verkligheten
Risk
– Hur riskabelt det är att välja leverantören i detta beslut
Miljö
– I hur stor utsträckning leverantören tar hänsyn till
miljöaspekter
Långsiktighet
Kommunikation
(se förklaring i tabell 4)
Transparens
Personlig relation

4.5

Steg 2: nollserie

Steg två i den dynamiska beslutsmodellen är valet av leverantör för skapande av
en nollserie. Leverantörsval för nollserie representeras av den andra röda rektangeln uppifrån i figur 5. En nollserie är en lite större testomgång för skapande
av produkt än vad en prototyp är. Hos fallföretaget kan en nollserie representeras
av ca.20 slutprodukter. När beställningar av produkter sker för nollserien finns
redan information om leverantörernas prestation att tillgå från samarbetet vid
prototypskapandet. Det innebär att multikriteriemodellen för leverantörsval vid
nollserie inte behöver begränsas utifrån kriterier då fallföretaget redan samarbetat
med alla tillgängliga leverantörer i steg 1: prototyp. Företaget har som mål att
inte ta in nya leverantörer i detta läge utan se till att tillräckligt med leverantörer
var med vid prototyp skapande för att täcka goda valmöjligheter i steg 2: nollserie.
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Steg 3: produktion

Den tredje röda rektangeln uppifrån i figur 3 representerar valet av leverantör för
produktion av slutprodukten. Produktion representerar stadiet på slutprodukten
är helt färdigutvecklad och alla krav och ritningar inte går att förändra. I detta
läge finns full information om leverantörerna som skall utvärderas då de redan
deltagit i tillverkning av prototyp och nollserie. Genom att även här skapa en
multikriteriebeslutsmodell analyseras varje möjlig leverantör utifrån ett antal kriterier som är framtagna tillsammans med fallföretaget och delvis dess leverantörer, se tabell 5.

4.7

Slutgiltig dynamisk beslutsmodell

Utifrån analys av tillgänglig information vid stegen prototyp, nollserie och produktion kan nu den slutgiltiga beslutsmodellen för leverantörsval skapas, se figur
7. Varje steg motsvarar en multikriteriemodell för leverantörsutvärdering. I steg
1 och 2 används metoden satisficing för utsållning av de bästa alternativen vilka
går vidare till steg 2 och därmed skapa produkter till en nollserie, och på samma
sätt mellan steg 2 och 3. För det slutgiltiga valet av leverantörer i steg 3 används
metoden optimizing för att ranka alternativen från det mest till det minst rekommenderade leverantören.
Efter leverantörsutvärdering i steg 1 utförs en diskussion tillsammans med leverantörer för att samla in deras åsikter om prototypen. Denna diskussion skall förhoppningsvis medföra förslag på nya teknologier, eller små förändringar i utformningen vilka kan leda till minskade kostnader eller bättre kvalitet. Involvering av leverantörernas åsikter i produktionen har visat sig vara ett bra sätt att
optimera tillverkningen och skapa nya innovationer (Handfield et al. 1999).
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Figur 7: Dynamisk multikriteriebeslutsmodell för leverantörsval anpassad för
Logosols leverantörsvalsprocess i ett bandsågsprojekt.
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Fallstudie

I detta kapitel utvärderas 5 fiktiva leverantörer utifrån den tidigare nämnda dynamiska beslutsmodellen i figur 7 vilken innefattar de tre stegen; (1) prototypskapande, (2) nollserie och (3) produktion. För att värdera leverantörerna under
de kriterier innefattande statistiskt data vilka är pris, ledtid och frakt används metoden proportional scores, hur detta gjordes presenteras i bilaga D. För de resterande kriterier vilka kräver en subjektiv poängsättning som bemötande, kvalitet
eller risk av alternativen används metoden SMART eller även kallad ”direkt rating method”. innebär en direkt poängsättning av alternativen från beslutsfattare,
vilken därmed inte kräver några beräkningar.

4.8.1 Leverantörer
På grund av att tidsbrist och dålig respons från nya leverantörer så valdes denna
fallstudie att byggas på fiktiva leverantörer. Dessa fiktiva leverantörer presenteras i tabell 6 nedan och är framarbetade tillsammans med fallföretaget för att
skapa en så rättvis bild av en ”typisk” leverantör för fallföretaget som möjligt.
Tabell 6: Tabell över befintliga och nya fiktiva leverantörer.
Leverantörer

Befintlig

Leverantör 1
En Svensk leverantör som fallföretaget har haft en längre
relation med. De är snabba att leverera när det krisar sig
men är oftast lite dyrare.

X

Leverantör 2
En Svensk leverantör som fallföretaget använt tidigare men
blir oftast andrahandsval på grund av att de är dåliga på att
kommunicera.

X

Ny

Leverantör 3
En helt ny Svensk liten leverantör som svarar snabbt och är
mycket tillmötesgående men med relativt höga priser.

X

Leverantör 4
Ny Estnisk leverantör som har dålig svarsfrekvens men låga
priser.

X

Leverantör 5
En ny Svensk leverantör som är stor fokuserar på korta ledtider och låga priser. Fallföretaget nedprioriteras hos denna
leverantör på grund av sin storlek.

X
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4.8.2 Steg 1: prototyp
I tabell 7 nedan visar resultat av utförd viktning och poängsättning av fem olika
leverantörer beskrivna i tabell 5. Kriterierna pris och ledtid är baserade på statistiskt data och använde sig av proportional scores för att ta hänsyn till avståndet
mellan de olika poängen, se bilaga D. Bemötande är poängsatt subjektivt av beslutsfattare då det inte finns något data att grunda poängsättningen på. De rader
som är gråa har vikten 0 och har därför ingen påverkan på den viktade värdefunktionen S.
Tabell 7: Viktning och poängsättning av fem fiktiva leverantörer i prototyp
stadie.

Prototyp
Viktning
Kriterier j
Normaliserad
Poäng
vikt (w)
Pris
5
0,026
Ledtid
100
0,513
Frakt
0
0,000
Valuta
0
0,000
Orderkvantitet
0
0,000
Personlig kontakt 90
0,462
Summa
195
1,00
S

Värdefunktion (S)
Lev. 1 Lev. 2 Lev. 3 Lev. 4 Lev. 5
i=1
i=2
i=3
i=4
i=5
0,17 0,33 0,83 1,00 0,00
0,00 0,50 0,50 0,00 1,00
1,00 1,00 0,83 0,00 0,83
1,00 1,00 1,00 0,00 1,00
0,90 0,60 0,80 0,20 0,90
0,80 0,60 1,00 0,60 0,60
0,374 0,542 0,739 0,303 0,790

För illustrering av data i tabell 7 används DecideIT för att skapa ett beslutsträd
innefattande ovan nämna kriterier och leverantörer, se figur 8.

Figur 8: Beslutsträd för leverantörsutvärdering vid prototypskapande.
För utvärdering av leverantörer finns ett antal olika funktioner i DecideIT. I denna
studie har valt att använda funktionen ”main evaluation” vilken rankar alternativen utifrån värdefunktion. Staplarna representerar summan av alternativens vik-
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tade värdefunktioner se ekv. (3) , vilket visas i tabell 7 som S. Varje färg representerar kriteriernas individuella viktade värdefunktion, t.ex. färgen turkos visar
värdet på SBemötande.

Figur 9: Utvärdering leverantörsvalsmodell för prototypskapande.
Resultatet från utvärderingen visar att Leverantör 5 är det mest föredragna alternativet följt av leverantör 3, 2, 1 och 4. Genom användning av metoden satisficing väljs i detta skede de leverantörerna som har en värdefunktion som överstiger ett satt krav av fallföretagets beslutsfattare. I detta scenario har fallföretaget
valt en gräns på S ≥ 0,35 vilket innebär att alla leverantörer går vidare till steg 2:
nollserie förutom leverantör 4. I detta skede när fallföretaget har utvärderat sina
fiktiva leverantörer innefattar den dynamiska beslutsmodellen ett diskussionssteg.
Just på grund av att leverantörerna är fiktiva bortses detta steg i denna fallstudie.

4.8.3 Steg 2: nollserie
Nästa steg för fallföretaget är att skapa en nollserie vilken kan beskrivas som en
mer utförlig prototyp med fler än en produkt som utfall. Produkterna skapade i
nollserien kan oftast säljas vidare till kund men till ett reducerat pris. För leverantörsutvärdering i nollserien används den informationsgrund insamlad om leverantörerna efter deras prototypskapande. Detta baseras på dynamisk beslutsteori vilken säger att lärdom tas från tidigare beslut och används i nästkommande.
Eftersom att mer information nu är tillgänglig inkluderas fler kriterier i modellen
på så sätt kan men mer utförlig värdering av leverantörerna göras. Tabell 8 visar
viktning och poängsättning av de fem fiktiva leverantörerna På grund av att detta
är ett test av den skapade dynamiska beslutsmodellen tas alla fem leverantörer
med för utvärdering även i steg 2. Detta för att möjliggöra analys av metoden
satisficing vilken används för utsållning av gruppen leverantörer.
Tabell 8: Viktning och poängsättning av fem fiktiva leverantörer för nollserie.

Nollserie
Kriterier j
Pris
Ledtid

Viktning
Normaliserad Lev. 1
Poäng
vikt (w)
i=1
40
0,04
0,17
100
0,10
0,00
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Värdefunktion (S)
Lev. 2 Lev. 3 Lev. 4 Lev. 5
i=2
i=3
i=4
i=5
0,33
0,83 1,00 0,00
0,50
0,50 0,00 1,00
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Kvalitet
Risk
Frakt
Leverans precision
Valuta
Miljö
Orderkvantitet
Långsiktighet
Kommunikation
Transparens
Personlig kontakt
Summa
S

100
90
60
100
100
80
20
70
80
90
80
1010

0,10
0,09
0,06
0,10
0,10
0,08
0,02
0,07
0,08
0,09
0,08
1,00
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1,00
0,25
1,00
1,00
1,00
0,50
0,90
0,80
0,50
0,80
0,60

0,60
0,25
1,00
0,60
1,00
0,80
0,60
0,50
0,10
0,10
0,20

0,80
0,50
0,83
0,80
1,00
0,60
0,80
0,80
0,90
0,80
0,80

0,40
0,50
0,00
0,80
0,00
0,10
0,20
0,20
0,10
0,80
0,30

0,60
0,50
0,83
0,80
1,00
0,70
0,90
0,20
0,60
0,50
0,20

0,657

0,505

0,759 0,332 0,626

Utifrån tabell 8 skapas en multikriteriemodell vilken visas i figur 10. På grund av
problem vid användande av DecideIT tvingades viktfördelningen ändras i mycket
liten skala. Tabellen visar att vikten för kriteriet pris motsvarar 0,04 och i beslutsmodellen valdes vikten till 0,03 på grund av felmeddelande att summan av vikterna måste bli 1. Detta has i åtanke vid analys av resultat.

Figur 10: Beslutsträd för leverantörsutvärdering vid nollserieskapande
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Resultatet från utvärdering baserad på multikriteriemodellen i figur 10 av
leverantörer vid nollserieskapande visar att leverantör 3 är den mest föredragna
och därefter leverantörerna 1, 5,2 och 4, se figur 11.

Figur 11: Utvärdering leverantörsvalsmodell för nollserieskapande.
Genom satisficing sätts en gräns för hur låg den viktade värdefunktionen för varje
alternativ fick lov att vara. Beslutsfattare på fallföretaget bestämmer gränsen på
S ≥ 0,5 vilken är högre än för steg 1: prototyp eftersom högre krav ställs på
leverantörerna. Gränsen som är angiven innebär att leverantörerna 1, 2, 3 och 5
tas med till steg 3: produktion.

4.8.4 Steg 3: produktion
Det tredje och sista steget i den dynamiska beslutsmodellen innefattar leverantörsval för produktion av slutprodukt. Viktning och poängsättning utförs på
samma sätt som i de två tidigare stegen, och resultatet återfinns i tabell 9 nedan.
Tabell 9: Viktning och poängsättning av fem fiktiva leverantörer för produktion.

Produktion
Kriterier j
Pris
Ledtid
Kvalitet
Risk
Frakt
Leverans precision
Valuta
Miljö
Orderkvantitet
Långsiktighet
Kommunikation
Transparens

Viktning
Värdefunktion (S)
Normaliserad Lev. 1 Lev. 2 Lev. 3 Lev. 4 Lev. 5
Poäng
vikt (w)
i=1
i=2
i=3
i=4
i=5
90
0,10 0,33 0,17 0,33 0,50 0,00
100
0,11 0,00 0,50 0,50 0,00 1,00
100
0,11 1,00 0,60 0,80 0,40 0,60
50
0,06 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50
20
0,02 1,00 1,00 0,83 0,00 0,83
80
0,09 1,00 0,60 0,80 0,80 0,80
70
0,08 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00
40
0,04 0,50 0,80 0,60 0,10 0,70
50
0,06 0,90 0,60 0,80 0,20 0,90
50
0,06 0,80 0,50 0,80 0,20 0,20
100
0,11 0,50 0,10 0,90 0,10 0,60
50
0,06 0,80 0,10 0,80 0,80 0,50
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Personlig kontakt
Poäng
S

90
890

0,10
1,00

0,60

0,20
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0,80

0,30

0,20

0,673 0,487 0,721 0,309 0,586

Utifrån informationen i tabell 9 byggs på samma sätt ett beslutsträd med multipla
kriterier upp som i tidigare steg. Resultatet från main evalutation i DecideIT
presenteras i figur 12.

Figur 12: Utvärdering leverantörsvalsmodell för produktion.
Utifrån metoden optimizing rangordnas leverantörerna från mest till minst
rekommenderad för samarbete vid produktion. Mest rekommenderad är
leverantör 3 därefter, leverantör 1, 5, 2 och till sist leverantör 4. Detta visas i
stapeldiagrammet i figur 12 men även på sista raden S i tabell 8.
Enligt metoden satisficing så skulle leverantör nr 4 sållas bort under steget
prototyp och leverantör nr 2 under nollserieskapandet. Leverantörsvalsmodellen
för produktion visar även på att ingen av dom två leverantörerna är med i topp
tre ranking av leverantörer.
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Analys

Kritiken mot universella beslutsmodeller som denna studie bygger på är som tidigare nämnt grundad i preskriptiv beslutsteori. För att avgöra att kritiken är befogad användes processkartläggning för identifiering av vitala steg i fallföretagets leverantörsvalsprocess i ett specifikt projekt. Den grundläggande kunskapen
för detta bygger på Porters värdekedja (Porter & Millar, 1985), anskaffning och
leverantörsval nämnt i kapitlet teori. Metodvalet för studien med dynamisk beslutsmodell grundade sig i implementeringsproblem hos fallföretaget med en universell leverantörsvalsmodell. Utifrån insikten om implementeringsbegränsningarna krävdes en processkartläggning för att skapa en klarare bild över hur fallföretaget utför leverantörsval i praktiken. Processkartläggningen bidrog till förståelse att fallföretagets val av leverantörer är invecklat och kräver därmed en dynamisk beslutsmodell. Processkartläggningen visar att företagets leverantörsvalsprocess är relativt komplex i jämförelse med andra företag då processen består av stegen (1) Prototyp skapande, (2) Nollserie och (3) Produktion av den
slutgiltiga produkten. Processen innefattar därmed tre leverantörsval innan projektet är avslutat och gör att en universell beslutsmodell inte är möjlig för företaget att använda på grund av att den kräver information om nya leverantörer som
inte finns tillgänglig i prototypstadiet. Vid prototypskapande används färre samt
andra kriterier än vid nollserie och produktion, vilket även det bidrar till att en
universell beslutsmodell inte kan användas för alla tre steg. Likheter finns mellan
de två leverantörsvalsmodellerna för nollserie och produktion, de innefattar
samma kriterier dock viktas de olika. Det innebär att samma multikriteriebeslutsträd kan användas för båda valen, dock krävs en enskild viktning för varje leverantörsval.
Utifrån de identifierade stegen i leverantörsvalsprocessen byggs strukturen upp
för hur den dynamiska leverantörsvalsmodellen ska utformas. Den grundläggande kunskapen hämtas från dynamisk beslutsteori vilken i väljs på grund av att
ett flertal beslut sker efter varandra och kräver därmed att beslutsfattaren tar med
sig information från ett beslut in i nästkommande (Edwards,1962). Då varje beslut i processen är ett leverantörsval väljs multikriterieanalys som typ av beslutsmodell på grund av att resultatet som eftersträvas är en rättvis och objektiv jämförelse av resultaten (Hdioud et al., 2013). I varje multikriteriemodell krävs kriterier för at möjliggöra jämförelse av alternativ. De kriterier som valdes att delas
upp i två olika kategorier, kalkylmässiga och relationsmässiga. Detta på grund av
att relationsmässiga borde väljas utifrån både köparens och säljarens åsikter, val
av kalkylmässiga kriterier är endast beroende av fallföretagets åsikter eftersom
att det är utifrån deras preferenser leverantören ska utvärderas.
Roxenhall et al. (2009) nämner att en viktig del i en framgångsrik relation är just
gemensamma värderingar mellan köpare-leverantör. För att ta hänsyn till både
köparens (fallföretaget) och leverantörens åsikter kring vilka kriterier som är viktigast i en relation utfördes kvalitativa intervjuer med båda parter. Valet av kvalitativ metod grundade sig i den kvalitativa metodens mål att finna samband mellan
två eller flera på förhand definierade företeelser, egenskaper och innebörder
(Starrin & Svensson, 1994). Sambanden som återfanns är väl grundade i både
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intervjuer med ett varierat spann av leverantörer från fallföretagets tidigare och
nuvarande samarbeten. Inga nya leverantörer valdes att intervjuas då det inte anses spela någon roll för resultatet då intervjun som utfördes var helt oberoende
av leverantörens samarbete med Logosol. För att identifiera fallföretagets och
leverantörens gemensamma värderingar om en relation valdes tematisk kodning
som metod hantering och analys av insamlat data. Metoden valdes för att den
fokuserar på att finna samband mellan de olika intervjuerna, vilket var precis vad
studien sökte i form av kriterier. Fokus i detta skede ligger på att arbeta grundlig
med materialet för att finna alla relevanta teman för aktuell frågeställning enligt
Hedin & Martin (1996).
För hantering av informationen i varje steg i den dynamiska beslutsmodellen valdes metoderna satisficing och optimizing (Çebi & Otay, 2016), vilka möjliggör
utsållning av de mest rekommenderade leverantörerna i en stegvis process. Metoderna kompletterar varandra bra i en process då satisficing avgränsar samlingen
leverantörer till endast de som uppnår ett förutbestämt krav och optimizing rangordnar sedan leverantörerna i samlingen. Användning av satisficing i den dynamiska modellens steg 1 och 2 kan bidra till att leverantörer utesluts även om de
potentiellt skulle kunna vara ett rekommenderat alternativ längre fram i modellen.
Situationer kan uppkomma då leverantörer felbedöms på grund av den bristfälliga informationen som finns vid prototypskapande. Dock visade denna studie att
ingen av leverantörerna som sållades bort under steg 1 och 2 är med i topp tre
ranking av leverantörer i steg 3 produktion. Därmed anses satisficing vara en bra
metod att använda för utsållande, men bör i vissa fall undvikas vid steg 1 just på
grund av informationsbristen som kan uppstå. Dock om beslutsfattaren har
mycket information och erfarenhet av liknande beslutssituationer kan det vara ett
bra sätt att minska kostnader och tidsåtgång, se vidare i kapitel diskussion.

5.1

Fallstudie

För att testa om den teoretiska dynamiska modellen är applicerbar i praktiken
används den i en fallstudie på Logosol, i form av leverantörsval för transmissionsdetaljer för ett bandsågverk. Fallstudien inriktar sig på att uppfylla syftet med
denna studie, att motverka föreställningen att en universell beslutsmodell kan användas i alla beslutssituationer. Fallstudien visar att leverantörsvalen i leverantörsvalsprocessen skiljer sig åt och att de måste anpassas beroende på vilket stadie leverantörsvalet görs. Dock om studien verkligen motverkar föreställningen
som finns hos företag och organisationer om användning av en universell leverantörsvalsmodell återstår att se efter modellen implementerats.
Vissa alternativ är svårare än andra att poängsätta, ett alternativ för detta är att
använda intervall. Beinat (1997) förklarar intervall som de poäng som värdet
mest troligt kommer hamna på. Genom användning av intervall skulle poängsättning kunna förenklas för beslutsfattare då de inte tvingas välja ett specifikt värde.
Även verktyget DecideIT har möjlighet att hantera intervalluppskattningar.
På grund av att projektet och denna studies tidsramar inte överensstämde tidsmässigt tvingades ett scenario för hur projekt skulle fortgå byggas upp. Genom
tätt samarbete med fallföretaget i form av observationer och samtal skapades en
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väl grundad bild av hur ett ”typisk” projekt för fallföretaget är uppbyggt. Detta
innebar även att fiktiva leverantörer skapades, då offertsvar inte inkom inom tidsramarna för denna studie. Även för leverantörsskapande hölls fokus på tätt samarbete med fallföretaget vilket bidrar till att de fiktiva leverantörerna är verklighetstrogna.
Ett tekniskt problem med DecideIT som tvingade vikten för pris från 4 % till 3 %
visade sig inte göra någon skillnad för resultatet. Problemet uppkom då normalisering av vikter i tabell 7 utfördes, avrundning av decimaler utfördes uppåt och
bidrog då till att summan av vikterna inte blev 1. Genom att testa att förändra
vikten i viktningstabellen istället för i beslutsträdet visade sig att leverantörerna
fortfarande rekommenderades i samma ordning. Detta är dock någonting som bör
tas i beaktande vid användande av fler alternativ än fem. Det på grund av att ju
fler alternativ som ingår i multikriteriebeslutsmodellen desto mindre blir marginalerna mellan alternativen.
Studiens nyhetsvärde anses vara högt då inga tidigare studier återfunnits där en
dynamisk leverantörsvalsmodell utformats för denna typ av företag. Studien är
även exklusiv i sitt kritiska synsätt på dynamiska beslutsmodeller. En överhängande del av studier inriktade på beslutsmodeller för leverantörsval fokuserar på
just skapandet av en universell modell. Dessa studier skiljer sig från denna genom
att de bygger på en normativ beslutsteori istället den deskriptiva beslutsteorin,
vilken säger att människan inte är en prefekt rationell beslutsfattare. Förslag till
framtida studier kan vara att undersöka hur dynamiska leverantörsvalsmodeller
kan utformas för andra företagstyper vilka även dom har komplexa leverantörsvalsprocesser. Eller studier med fokus på intervalluppskattningar vid användning
av dynamiska beslutsmodeller, vilket kan öppna upp för en enklare poängsättning
för beslutsfattare.

5.2

Konsekvensanalys

För att undersöka hur implementering och användning av den dynamiska beslutsmodellen skulle påverka företaget utförs en konsekvensanalys över identifierat
dagsläge och förväntat framtida läge efter implementering, se tabell 10. I dagsläget har företaget resursbrist vid leverantörsval samt ingen beslutsstrategi. Om extra resurser skulle sättas in och en implementering och ett långsiktigt användande
av den dynamiska beslutsmodellen påbörjas skulle företaget antagligen göra mer
strategiska och strukturerade leverantörsval. Om leverantörsrelationer hålls i fokus i samband med detta leder det förhoppningsvis till sänkta kostnader och goda,
långsiktiga leverantörsrelationer.
Tabell 10: Konsekvensanalys av nuläge samt förväntat framtida läge efter
implementerad dynamisk beslutsmodell.
Leverantörsval i dagsläget

Möjligt leverantörsval efter implementerad
beslutsmodell

Tidsbrist och resursbrist

Extra resurs + dynamisk beslutsmodell

Leder till 

Leder till 
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Strukturerade, strategiska leverantörsval. Omhändertagande av leverantörs relationer.

Onödigt höga kostnader, Ger konsekvenserna 
bristfälliga leveranser.
Sänkta kostnader, goda leverantörsrelationer.
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Diskussion

Den skapade dynamiska beslutsmodellen är anpassad just efter fallföretaget och
kan därför inte ses som en ”universell” dynamisk beslutsmodell för leverantörsval. Möjligheten finns dock att liknande företag i form av små industriföretag
eller tillverkningsföretag vilka använder sig av testtillverkning kan använda sig
av hela eller delar av denna studie för utformning av en egen dynamisk leverantörsvalsmodell. Viktigt är då att användare har full förståelse för att denna modell
är anpassad för ett specifikt fall. Om användaren inte har förståelse för detta kan
modellen leda till missvisande beslutsrekommendationer på grund av felaktigt
användande.
Handfield et al. (1999) visar med en studie att involvering av leverantörer redan
innan design av produkt kan leda till innovationer och ny teknik vilka kan skapa
sänkta kostnader samt öppna för nya marknader. På grund av de flertal steg som
fallföretagets tillverkningsprocess består av har diskussion med leverantörer valts
att läggas efter prototypskapande. Det för att många av företagets tillverkningsprojekt bygger på förbättringar av tidigare produkter och därmed finns redan en
existerande ritning färdig innan projektstart. Många av leverantörerna är inte insatta i helheten vid utformning av t.ex. ett bandsågverk och har därmed oftast
inga åsikter, dock kan de ha åsikter om just den produkt de levererar. Ett exempel
på det är fallföretagets val av ett kugghjul med 16 kuggar och leverantören föreslog byte till 17 på grund av att det är standardiserat och därmed billigare och
snabbare för dem att beställa hem. Därmed är diskussionssteget i den dynamiska
beslutsmodellen mer fokuserat på kostnadseffektiva förändringar än innovativa
idéer.

6.1

Fallstudie

Då fallstudien visar att modellen är användbar men är relativt tidskrävande så är
förslaget att använda beslutsmodellen för att revidera en typ av leverantörer per
projekt för att på så sätt hålla leverantörsval inom alla produkttyper så rationella
och objektiva som möjligt. En strukturskapande beslutsmodell för leverantörsval
kan då leda till att företaget sätter i rutin att testa nya leverantörer och på så sätt
optimerar sitt leverantörsval. Det innebär att den dynamiska beslutsmodellen inte
är en snabb lösning till orationella leverantörsval utan kräver användning över
lång tid för att till sist landa i objektiva leverantörsval för alla produkttyper. En
typ av felanvändning av modellen är om företaget har föreställningen att den ska
vara en snabb lösning på leverantörsvalsproblem vilket bottnar i konkurrens mellan engagemang, de vill utföra objektiva leverantörsval har inte tillräckligt med
resurser av kostnadsmässiga skäl. Ett bättre användningssätt är att anställa fler
resurser för att arbeta med modellen under lång sikt och på så sätt skapa en bra
grupp med pålitliga starka leverantörer.
I praktiken kan de vara svårt att använda alla relationskriterier som identifierats
under intervjuer med fallföretag och leverantörer i steg 2 och 3 i den dynamiska
beslutsmodellen. Beroende på kontaktsätt och benägenhet till kommunikation
under prototypskapandet kan bristfällig information uppstå om leverantörerna är
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t.ex. kortfattade i sin kommunikation. Det kan vara svårt att avgöra vid steg 2
nollserie om en leverantör håller hög transparens eller om de anses vara bra att
arbeta med på lång sikt. Detta problem kan hanteras med hjälp av att fallföretaget
är mer kontaktbenägna mot leverantören, för att finna tillräcklig information om
dess egenskaper. Ett annat alternativ är att vikta ner det kriteriet vilket det inte
finns information om till noll för att utesluta kriteriets påverkan.
I analysen nämns att satisficing kan bidra med bortsållning av leverantörer i prototypstadiet vilka kan vara potentiella alternativ länge fram i modellen. Dock om
alla leverantörer behålls från prototypstadiet kan det bli väldigt kostsamt att beställa en nollserie från många leverantörer och missnöje kan uppstå om de sedan
inte får leverera vid produktion. Därmed kan en smart ide för företaget vara att
dela upp nollserien i delar och låta olika leverantörer leverera varsin del av produkttypen. Utsållning kan dock bidra till minskade kostnader eftersom att inte
lika många prototyper och nollserie produkter måste beställas samt att det bidrar
med minskat arbete för beslutsanalytikern eftersom att färre leverantörer behöver
utvärderas och på så sätt kan tidsaspekten påverkas positivt. Beroende på användare av den dynamiska beslutsmodellen kan användningen av satisficing varieras,
högre användningsgrad ger minskade kostnader men eventuellt missvisande resultat och ett mindre användande kräver med tid och högre kostnader.
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Slutsats

Mycket av dagens forskning inom leverantörsval fokuserar på skapandet av så
universella beslutsmodeller som möjligt och färre hur modellerna måste anpassas
beroende på beslutsprocess. Denna studie utgår ifrån kritik mot universella beslutsmodeller och visar på hur en dynamisk beslutsmodell för leverantörsval kan
anpassas för komplexa leverantörsvalsprocesser innehållande ett flertal leverantörsval. Med utgångspunkt i en processkartläggning av fallföretagets leverantörsvalsprocess besvaras studiens två följande frågeställningar:
Stämmer föreställningen om att en universell beslutsmodell kan användas vi alla
olika typer av leverantörsval?
Den processkartlagda leverantörsvalsprocess som identifierats i studien visade
att en universell beslutsmodell inte går att använda hos fallföretaget och därmed
inte heller för många andra liknande företag och organisationer. Detta på grund
av att deras komplexa leverantörsvalsprocess kräver en individuellt anpassad dynamisk beslutsmodell. Det innebär att föreställningen om att en dynamisk beslutsmodell kan användas i olika typer av leverantörsval inte stämmer för alla
företag och organisationer.
Hur kan en dynamisk beslutsmodell utformas för komplexa leverantörsvalsprocesser innefattande ett flertal steg?
Processkartläggning ligger till grund för skapandet av en dynamisk beslutsmodell
anpassad efter fallföretagets leverantörsvalsprocess. Den skapade dynamiska beslutsmodellen innefattar tre beslutssteg och har testats genom en fallstudie på ett
litet industriföretag i Härnösand. Fallstudien visar på att användning av modellen
kan skapa ett mer rationellt leverantörsval för fallföretaget, dock kräver modellen
långsiktig, kontinuerlig användning.
Viktigt är den dynamiska beslutsmodellen inte ses som en universell modell vilken kan användas för leverantörsval av alla olika typer av tillverkning/industriföretag. Beslutsmodellen är anpassad för ett specifikt företag, dock kan identifieringsmetoden eller eventuellt vissa delar av modellen som använts i denna studie användas för att skapa en dynamisk beslutsmodell anpassad för andra företag
eller organisationer.
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Bilaga A: Intervjuprotokoll

Intervjufrågor:
Förklara hur en optimal relation mellan er och en kund ser ut?

Vad anser ni vara de viktigaste egenskaperna hos er i en relation med en kund?

Förklara varför ni anser att var och en av egenskaperna är viktiga?

Utifrån vilka egenskaper utvärderar ni en kund?

Vilka är de viktigaste egenskaperna för en kund att inneha i en relation mer er?

Förklara varför ni anser att var och en av egenskaperna hos kunden är viktiga?
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10 Bilaga B: Blankett – information
om samtycke
Denna blankett har som mål att försäkra att information om denna studie når dig som respondent.

Intervjuns huvudsyfte: Undersöka vilka kriterier som är viktiga i en relation mellan köpare och leverantör.
Student/forskare: Annika Hasselblad
Kontakt information: Tel: 070-325 45 **, Email: anha10**@student.miun.se
Information om studie:
Vad undersöker studien?
Huvudstudien kommer undersöka hur en dynamisk leverantörsvalsmodell kan utformas
för ett företag med en komplex tillverkningsprocess, i form av stegen prototyp och produktion. Studien kommer finnas publicerad på http://www.diva-portal.org.
En delstudie i detta arbete har som mål att identifiera kriterier i en köpare-leverantör
relation, vilken denna intervju kommer ingå i.
Hur skall delstudien genomföras?
Delstudien genomförs genom intervjuer med ett antal av ett fallföretagets (Logosols)
leverantörer (du/ni) för att identifiera teman vilka leverantören anser vara viktiga i en
relation till köpare.
Vad är syftet med undersökningen?
Syftet med huvudstudien att öka medvetenheten om de brister som en universell leverantörsvalsmodell kan medföra i en beslutsrekommendation om den ej är anpassad efter
beslutsprocessen.
Deltagarens bidragande:
Du som deltagare kommer att svara på ett antal frågor som har som mål att bidra med
information vad leverantörer anser vara viktigt i en relation med köpare.
Återkallande av samtycke:
Du som deltagare i intervjun kan när som helst välja att avsluta intervju eller återkalla
dit medgivande i detta formulär.
Sekretess och datasäkerhet:
All personlig information om respondenter och företag som utgör leverantörsroll kommer att vara anonym. Information som publiceras kommer inte möjliggöra spårning tillbaka till respondent, eller delas med andra respondenter.
Jag är över 18 år och har läst och förstått informationen som är tilldelad mig i denna
blankett och medger mitt deltagande i denna studie.
Deltagares signatur:
Date:
Forskares signatur:
Date:
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11 Bilaga C: Intervju resultat
Leverantör A

13/3, 2017

Citat
Optimal relation

Tema

”Som leverantör uppskattar jag att en relation är
transparent. Att man får information från kunden om
vad som händer, dels nutid men även framtid.”

Transparens

”Att dom har tydliga krav. Då kan man som leverantör svara tydligt också. Om dom berättar vilka förväntningar dom har på oss så kan vi ta ställning och
svara ”detta grejar inte vi” eller ”detta grejar vi”.”
”att kunden säger vad dom tycker, ungefär ”det här
blev inte bra vi vill att in åtgärdar det på det här sättet” och inte går runt och är sura på oss som leverantör.”

Personlig relation

Viktigaste egenskaperna hos er som leverantör
”Vi måste vara korrekt och hålla det vi lovar, om jag
säger en sak så är det de som gäller.”

Pålitlighet

”I helhet menar jag att man är tydlig i de upphandlingar man gör och så följer man det.”

Transparens

”Sen att man förklarar för kunden varför det vart som
det vart när det blev fel, att man är öppen.”
”Det är inte personlig relation så att man ska vara
kompisar utan att t.ex. ett telefonsamtal kan reda ut
rätt mycket istället för e-post.”
Utifrån vilka egenskaper utvärderar ni en kund

Personlig relation

”Sen så utvärderar vi dom ifrån deras potential att
växa. Vi försöker täcka alla men det är en viktig del
om man måste prioritera bort någon.”
De viktigaste egenskaperna hos en kund

Potential

”Jag har skrivit upp att de har goda administrativa
processer vilket du nämnde tidigare, att ha beställningar och info på papper”
”Det hänger ju ihop med det som du nämnde i första
frågan transparens, tydliga krav och en personlig god
relation.”

Goda administrativa
processer
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Leverantör B

8/3, 2017

Citat
Optimal relation

Tema

”För vi vill jobba väldigt långsiktigt med våra kunder, vi vill att kunden ska vara nöjd och att dom känner att dom har oss teknisk partner att bolla diskussioner med för at ta sig fram på bästa möjliga
sätt.”

Långsiktighet
kommunikation

”Att man har en dialog innan man spikar ritningen.”
”Att man får vara med och påverka som leverantör i början av födelsen av produkten. Det kommer
att underlätta en hel del saker, det gäller ju generellt
för alla kunder.”
Viktigaste egenskaperna hos er som leverantör
”Att man jobbar långsiktigt, att man har en dialog
med täta kontakter. Allting blir mycket lättare då.
Det blir inga missförstånd och det blir tok på vägen.”

Långsiktighet
kommunikation

Utifrån vilka egenskaper utvärderar ni en kund
”Vi har en del kunder ute på sport marknaden som
vid varje projekt utvärderar 3-4 leverantörer och
pressar pris, pris, pris hela, hela tiden och det blir
bara sämre och sämre. För man kan alltid hitta billigare saker så är det. Och om man vill kan man börja
importera direkt ifrån fabriken om man är tillräckligt
stor. Och en sådan kund är ju inte speciellt rolig att
arbeta med. Det finns ju ingen förutsättning att bli
speciellt bra långsiktigt.”
”Vissa kunder där vi har kontakt med dom som tar
emot godset till VD:n och alla däremellan, konstruktion, inköp marknad, efter marknad osv. För en sådan
kund så gör man nästan vad som helst som leverantör.”

Långsiktighet

Pålitlighet

De viktigaste egenskaperna hos en kund
”Att kunden är klar och tydlig med vad dom vill
Transparens
uppnå”
”Ju mer info man har desto bättre kan man jobba med
sitt fotarbete i framtiden.”
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Långsiktighet

”Ju mer info man har desto bättre kan man jobba med
sitt fotarbete i framtiden.”

Leverantör C

14/3, 2017

Citat
Optimal relation

Tema

”Båda parter måste värna om den klassiska win-win
situationen.”
”Sen att man har förståelse för vad man sysslar med
och är lyhörd, vi måste förstå den produkten dom
vill ha och dom måste förstå hur vi jobbar.”

Långsiktighet

”Självklart god kvalitet oavsett vad det gäller, om
det är en produkt eller om det är levereras dokument
så måste det vara bra grejer.”

Pålitlighet

kommunikation

Utifrån vilka egenskaper utvärderar ni en kund?
”Att dom är sakkunniga att dom vet vad det är dom Kompetens
vill ha, det är väldigt mycket kunder som ringer hit
och inte vet vad dom vill ha”
”Så vi får tydliga krav när vi ska ta fram en produkt, Kommunikation
tydlighet. Det är väldigt viktigt.”
Vad anser ni vara de viktigaste egenskaperna hos er i en relation med en
kund?
”Det är väll att vi har den här lyhördheten så vi lyss- Kommunikation
nar ju på kunden.”
”Företaget är ju väldigt personligt med kunderna, i
alla fall dom större kunderna. Liksom en personlig
relation.”

Personlig relation

Vilka är de viktigaste egenskaperna för en kund att inneha i en relation
mer er?
”Känner man inte att man får nått tillbaka alltså en
win-win situation så är det inte så roligt att jobba mot
den kunden, även om dom betalar för sig så blir det
ju en tråkig kund”
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17/3, 2017

Citat
Optimal relation

Tema

”Så att man inte gör någonting på eget bevåg. Att dom
kontaktar oss innan dom skickar tillbaka någonting.”

Hänsyn

”Sen om det är så att vi tillverkar produkter åt dom att
dom vänder sig till oss i ett tidigt stadie så vi kan
komma med input.”

Kommunikation

”så man blir delaktig och att det blir mer av ett partnerskap än att man är bara en leverantör av en produkt.”

Personlig relation

Vad anser ni vara de viktigaste egenskaperna hos er i en relation med en
kund?
”Kommunikation är ju väldigt viktigt, snabba svar även
om det är ett svar som man inte vill höra så att man åtminstone får informationen snabbt.”
”Vi försöker ju också vara proaktiva, vi vill gärna utvecklas med en kund och då faller vi ju egentligen tillbaka
lite grann att vi ser en fördel om man kan vara mer som en
samarbetspartner. ”

Kommunikation
Långsiktighet
Personlig relation

Utifrån vilka egenskaper utvärderar ni en kund?
Vilka är de viktigaste egenskaperna för en kund att inneha i en relation
mer er?
”Flyter uppgörelsen på så är det en perfekt kund ordrar

Följer administrativa

kommer, rätt pris, det betalas i tid sätter uppgjorda ledtider processer
osv. då flyter det ju på.”

Leverantör E

21/3, 2017

Citat
Optimal relation

Tema

”Det är att man känner att man har en relation som är Personlig relation
åt båda hållen alltså inte bara en väg. Att det inte bara
är priset som gäller, att man har en helhet.”
Vad anser ni vara de viktigaste egenskaperna hos er i en relation med en
kund?
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Att man ligger lite i framkant hela tiden, att man är
Långsiktighet
proaktiv hela vägen.
Också givetvis att man är flexibel det är ju också Flexibel
mycket värt idag hos kunden. Alltså om deras leverantörer kan vara väldigt flexibel.

Utifrån vilka egenskaper utvärderar ni en kund?
Vilka är de viktigaste egenskaperna för en kund att inneha i en relation
mer er?
”Det är lite samma sak som på dom andra känner jag.
Men det är väll då att man har ett bra samarbete men
att det är då på lika villkor.”

Personlig relation
Långsiktighet
Flexibel
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12 Bilaga D: Proportional scores
I denna bilaga presenteras hur poängsättning av kriterierna pris, ledtid och frakt
har beräknats för de tre olika stegen i den dynamiska beslutsmodellen.
Priser (kr)
Prototyp
nollserie
produktion

Lev.1
135
135
120

Lev.2
Lev.3
140
155
140
155
135
140

Lev.4
160
160
145

Lev.5
130
130
130

Enligt ekv. (3) beräknas ett prisindex för varje cell innehållande ett pris. Exempel för priscell 1 135 kr. Genom
färgkodning visas vart siffrorna i ekvationen hämtats
ifrån.
Index
Prototyp
nollserie
produktion

Ledtid
Veckor
prototyp
nollserie
produktion
Index
prototyp
nollserie
produktion

Lev.1
0,1667
0,1667
0,3333

Lev.2
Lev.3
0,3333
0,8333
0,3333
0,8333
0,1667
0,3333

135 − 130
= 0,1667
160 − 130

Lev.4
1,0000
1,0000
0,5000

Lev.5
0,0000
0,0000
0,0000

7,00
7,00
7,00

6,00
6,00
6,00

6,00
6,00
6,00

7,00
7,00
7,00

5,00
5,00
5,00

0,00
0,00
0,00

0,50
0,50
0,50

0,50
0,50
0,50

0,00
0,00
0,00

1,00
1,00
1,00

Frakt per produkt
prototyp
100,00
nollserie
10,00
produktion
0,10
Index
prototyp
1,00
nollserie
1,00
produktion
1,00

100,00
10,00
0,10

125,00
12,50
0,13

250,00
25,00
0,25

125,00
12,50
0,13

1,00
1,00
1,00

0,83
0,83
0,83

0,00
0,00
0,00

0,83
0,83
0,83
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Antal produkter
2
10
1000

