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Sammendrag 
 

En av de viktigste måtene for en bedrift 
å oppnå konkurransefordeler i marke-
det på, og dermed økt lønnsomhet, er 
samarbeid med leverandører og kun-
der. En av de store utfordringene er å 
få til dette i praksis. Hva er de største 
problemene bedrifter i skog- og tre-
næringen møter i utvikling av kunde-
leverandørforhold? Hvilke mekanismer 
kan brukes for å redusere disse prob-
lemene? Hva er de viktigste faktorene 
for at kunde-leverandørforhold skal 
klare å oppnå bedre markedsposisjo-
ner?   
 
En bedrift som samarbeider med en le-
verandør for å redusere egne kostnader 
kan gjennom samarbeidet oppnå en po-
sisjon som en lavkostnadsprodusent el-
ler lavpristilbyder. En bedrift som 
samarbeider med leverandøren om for-
bedring av sluttproduktene sine kan 
oppnå en posisjon som høykvali-
tetsprodusent som får ekstra god pris 
for produktene eller tjenestene sine. 
Før disse fordelene kan høstes må man 
imidlertid overkomme de fire koordi-
nerings- og samarbeidsproblemene: 
 
 Sikringsproblemet 
 Kompleksitetsproblemet  
 Tilpasningsproblemet 
 Måleproblemet 

 
En hovedutfordring med koordine-
rings- og samarbeidsproblemene er at 
de gjerne oppstår som følge av at be-
driftene forsøker å få mer ut av samar-
beidet sitt enn det de kan forvente som 
minimum i ethvert marked.  

Sikringsproblemet oppstår når en be-
drift gjør tilpasninger og spesifikke in-
vesteringer i forholdet til en annen be-
drift. Resultatene fra denne spørreun-
dersøkelsen blant bedrifter i den skan-
dinaviske skog- og trenæringen indike-
rer at både lavkostnadsstrategier og 
differensieringsstrategier kan føre til 
økte sikringsproblemer. Resultatene 
viser også at bedrifter som står overfor 
sikringsproblemer benytter formelle 
kontrakter for å sikre investeringene 
sine. Dette gjør at de reduserer konflik-
ter og gjør seg mindre avhengige av 
leverandøren. Gjennom å kombinere 
formelle kontrakter med relasjonsspe-
sifikke investeringer oppnår de mer 
innovasjon, kostnadsreduksjoner og 
forbedrede sluttprodukter som følge av 
sine leverandørforhold.  
 
Kompleksitetsproblemet oppstår når 
produktene som utveksles blir mer 
komplekse (kompliserte) og når mange 
enheter, profesjoner og personer er in-
volvert i en relasjon. Dette problemet 
løses gjerne gjennom at bedriftene 
(kunden og leverandøren) etablerer 
mer felles kunnskap. De bygger kunn-
skap om hverandres organisasjoner og 
hverandres mentale modeller (hvordan 
de vurderer ting).  Det kan også løses 
ved at partene benytter formelle kont-
rakter som bidrar til å holde orden og 
reduserer mulighetene for misforståel-
ser. Bedrifter i trenæringen som etable-
rer mer felles kunnskap om hverandre 
organisasjoner og mentale modeller 
opplever mer innovasjon, kostnadsre-
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duksjoner og forbedrede sluttprodukter 
som følge av leverandørforholdet. 
 
Tilpasningsproblemet oppstår når 
usikkerhet i markedet kombineres med 
avhengighet og sikringsproblemet. Det 
vil si at når to parter har gjort seg av-
hengige av hverandre og en ny situa-
sjon oppstår kan det være vanskelig å 
bli enige om hvordan de skal tilpasse 
seg den nye situasjonen. Tilpasnings-
problemet løses gjerne best ved at par-
tene etablerer relasjonskontrakter pre-
get av at partene er solidariske med 
hverandre, fleksible og utveksler in-
formasjon ofte og uformelt for å holde 
hverandre oppdatert. Etablering av fel-
les kunnskap er imidlertid nødvendig 
for at relasjonskontraktene skal funge-
re godt når markedet preges av usik-
kerhet.  
 
Måleproblemet oppstår når det er 
vanskelig å observere samarbeidspart-
neres prestasjoner direkte. Det kan for 
eksempel være vanskelig å oppdage 
kvaliteten på komponenter før de er 
ferdig installert i sluttproduktene eller 
hos slutt-brukerne. Måleproblemet gjør 
at en partner kan redusere innsatsen sin 
uten at motparten oppdager det. I tre-
industrien ser det ut til at differensie-
ringsstrategier kan føre til økte måle-
problemer. Resultatene fra undersøkel-
sen tyder på at en måte bedrifter i 
skog- og trenæringen bruker for å unn-
gå dette problemet er å skaffe seg bed-
re kontroll over beslutninger som tas 
hos leverandøren, for eksempel beslut-
ninger angående kvalitetskontrollpro-
sedyrer eller produktspesifikasjoner. 

 
Rapporten er basert på en omfattende 
spørreundersøkelse våren 2006 blant 
305 bedrifter innenfor møbelproduk-
sjons/snekkeri, bygg- og anlegg, treva-
reproduksjon, byggevareutsalg og tre-
last/høvleri i Danmark, Norge og Sve-
rige. Den legger vekt på å formidle 
SVA-rammeverket (StyringsVerdiAna-
lyse) som et strategisk redskap for å 
analysere og utvikle kunde-leverandør-
relasjoner. 
 
 
 

 

Figur 1a: Antall bedrifter fordelt på 
industrier 
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Figur 1b: Antall bedrifter fordelt på land 


