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Abstract 
Since the end of apartheid, global participation through connecting to global automotive va-

lue chains has been a key feature among successful leather producers in South Africa. By 

studying leather producers in two central hubs – Port Elizabeth and Pretoria – this master 

thesis highlights how the automotive leather producers have fared in a global context, 

through the lens of ’global value chains’.  

In global value chains, the concept of upgrading is used to explain how producers 

may improve their position in the face of competition. However, local conditions have play-

ed, and continue to play, an important part in determining whether the South African leather 

producers are able to benefit and improve from their participation in global value chains. 

Using contributions from global production networks, this study shows how upgrading op-

portunities are affected by the local contexts the leather producers are embedded in and the 

governance structures in their global value chain. Elevating the local contextual aspect of 

value chains allows for a better understanding of the upgrading opportunities experienced by 

South African leather producers in their global value chains– or as it may be, the lack thereof.  
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1 Introduksjon 

1.1 Oppgavens tema 

Temaet for denne oppgaven er muligheter og begrensninger Sør-Afrikas lærprodusenter opp-

lever gjennom deltakelse i bilindustriens globale verdikjeder. Utvidelsen i omfanget av glo-

bale verdikjeder har spilt en viktig rolle i å endre mønstre for internasjonal handel og vekst 

siden 1990-tallet (Milberg, Jiang og Gereffi 2014). Homogenisering av økonomisk politikk 

og handling har feid gjennom den globale økonomien over de siste tiårene, for å legge til rette 

for enklere flyt av produkter, varer og tjenester. Økt globalisering danner grunnlaget for en 

ny æra av internasjonal konkurranse, der nye mønstre i internasjonal handel, produksjon og 

sysselsetting former utsikter for utvikling og konkurranseevne (Gereffi 2011). Resultatet er 

langt mer verdensomfattende handels- og produktstrømmer, hvor global deltakelse oppleves 

som svært avgjørende for å oppnå økonomisk vekst (Gereffi 1999). 

1.2 Oppgavens kontekst 

Hva gjør så Sør-Afrikas lærprodusenter til et interessant case i konteksten av økonomisk glo-

balisering? Den sørafrikanske lærindustriens fremvekst og suksess har blitt sterkt preget av 

Sør-Afrikas skiftende, og til tider svært betente, forhold til omverdenen. Under apartheid var 

Sør-Afrika i stor grad frakoblet globale økonomiske prosesser. Regimet innførte importsubsi-

dier for å beskytte lokal industri, og innen 1980-tallet hadde dette utviklet seg til et komplekst 

system av industriell og økonomisk beskyttelse (Bhorat m.fl. 2014).  

Frem til 1970-tallet opplevde Sør-Afrika relativ hurtig økonomisk vekst. I løpet av 

dette og det følgende tiåret stagnerte den økonomiske veksten, og begrensninger ved import-

subsidieringen begynte å bli åpenbare. Eksportorienterte subsidier ble innført på 1980-tallet, 

samtidig som det lokale markedet fortsatt var beskyttet gjennom tariffer mot import (Bhorat, 

Lundall og Rospabe 2002). Slike tariffer og handelssanksjoner begrenset i tillegg import un-

der apartheid og beskyttet landets produsenter, som hadde stor makt over sine nasjonale ver-

dikjeder. Disse sanksjonene gikk imot frihandelsregelverk og førte til at Sør-Afrika var øko-

nomisk adskilt fra omverdenen. En rekke utenlandske selskaper og nasjoner trakk seg ut av 

landet på grunn av apartheidregimets segregeringspolitikk, som effektivt førte til at Sør-

Afrika var avskåret fra begivenheter og utviklinger i resten av verden (Jenkins 2006). Da lan-
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det ble demokratisert på midten av 1990-tallet, liberaliserte de også raskt økonomien, og den 

nye regjeringen fjernet handelssanksjoner og tariffer for å muliggjøre medlemskap i WTO i 

1995. Resultatet var at Sør-Afrika i tiden etter apartheid raskt ble en deltaker i den globale 

økonomien (Bhorat m.fl. 2014). Dette danner et kontekstuelt bakteppe for lærindustriens glo-

bale deltakelse.  

Lær er ett biprodukt fra dyreproduksjon. Som et biprodukt i en så stor og etablert in-

dustri som dyreproduksjon er globalt, er lær en verdifull og viktig resurs som i mange land 

ikke er utnyttet til det fulle (Leach og Wilson 2008). Lærets verdikjede består av bønder og 

slaktere som produserer rå huder, garvere som behandler og transformerer huder til skinn og 

lær, og produsenter av lærprodukter. Lær fra storfe, som har blitt studert her, går til bilinte-

riør, fottøy, klær, vesker og andre generelle varer. Begrepet lærprodusenter brukes som et 

samlebegrep for alle verdikjedeaktørene som på en eller annen måte medvirker i å bringe 

huder fra råvare til et ferdig og anvendbart produkt, men er i denne oppgaven begrenset til  

garving og produksjon av lærprodukter.  

Sør-Afrikas gjentilkobling til den globale økonomien har vært viktig i å gi lærprodu-

sentene global rekkevidde. Lærindustrien har gjennomgått en betydelig transformasjon de 

siste ti årene som et direkte resultat av liberalisering (Ballard 2002), som for alvor brakte 

bilprodusenter til landet. Tilkoblingen til bilindustriens verdikjede gir billærprodusentene et 

globalt omfang i den sørafrikanske konteksten. Som et relativt nylig tillegg til det globale 

marked av sammenhengende produksjons-, handels- og kapitalstrømmer, har den lokale lær-

industrien gjennomgått en bratt læringskurve i møte med det stadig skiftende globale økono-

miske miljøet. Oppgradering, verdikjedeaktørers muligheter til å forbedre seg i verdikjeden, 

anses som en av de viktigste måtene foretak og produsenter kan møte utfordringer ved globa-

lisering og økt konkurranse (Ponte og Ewert 2009).  

I tiden etter apartheid har høy arbeidsledighet og en lite faglært arbeidsstyrke vært en 

av de største utfordring for Sør-Afrika (Theron, Godfrey og Visser 2007). Lær har ofte blitt 

brukt som en plattform for økonomisk vekst og sysselsetting for land i det globale Sør, og 

lærindustrien i Sør-Afrika fremmes som en satsingsindustri på grunn av dens arbeidsabsorbe-

rende kvaliteter (DTI 2013). Foruten to verdikjedestudier fra tidlig på 2000-tallet (Ballard 

2001, 2002) har likevel akademisk oppmerksomhet i liten grad blitt viet landets lærindustri.1 

Dette gjør en studie av lærindustrien og lærprodusentenes muligheter i globale verdikjeder 

særlig relevant.  
																																																								
1 Mye forskning har derimot blitt gjort på delkomponentproduksjon i Sør-Afrika, se for eksempel 
Barnes og Morris (2000) eller Lorentzen og Barnes (2004). 
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Oppgavens empiriske kontekst er avgrenset til Sør-Afrikas billærprodusenter. Lær-

produsenter situert i provinsene Gauteng, i og rundt byen Pretoria, og i Eastern Cape, i og 

rundt byen Port Elizabeth, har blitt studert. Studieområdet vises i Kart 1 i slutten av kapitlet.  

Oppgavens analytiske og teoretiske tilnærming baserer seg på rammeverket globale 

verdikjeder. Rammeverket belyser produksjonsprosessen for produkter fra tilblivelse og de-

sign til produksjon, detaljhandel og konsum (Leslie og Reimer 1999). På denne måten bidrar 

globale verdikjeder til en forståelse av hvordan globale handels- og produksjonsnettverk 

henger sammen i og på tvers av steder. Verdikjedeanalyser vektlegger en rekke dimensjoner: 

trinnene som omdanner et produkt til en ferdig vare eller tjeneste; verdikjedens geografiske 

omfang; styringsstrukturer i verdikjeden; institusjoner (Gereffi 1994); og oppgradering 

(Humphrey og Schmitz 2002). Verdikjedeforskning har likevel fokusert på hvordan verdikje-

den er organisert snarere enn verdikjedeaktørenes muligheter for oppgradering og innvirk-

ninger lokale kontekster har på oppgraderingsmuligheter i verdikjeden (Neilson og Pritchard 

2009). Spørsmål om hvorvidt lokale produsenter, og da særlige produsenter i det globale Sør, 

drar nytte av sin deltakelse i verdikjeden har i mindre grad blitt besvart (Mohan 2016). Imid-

lertid er det liten tvil om at lokale forhold spiller en viktig rolle i hvorvidt produsentene lyk-

kes (Coe m.fl. 2004). Oppgaven ser derfor på forholdet mellom muligheter og forbedringspo-

tensial i globale verdikjeder i lys av deres lokale kontekster. 

1.3 Oppgavens problemstilling 

Denne oppgaven tar utgangspunkt i global verdikjedeteori, men med økt vurdering av hvor-

dan lokale kontekster, i møte med forhold i globale verdikjeder, former lærprodusentenes 

oppgraderingsmuligheter i verdikjeden. Oppgavens overordnede problemstilling er hvilke 

muligheter får Sør-Afrikas lærprodusenter gjennom global deltakelse? For å svare på den 

overordnede problemstillingen ser jeg det som viktig å belyse en rekke forhold vertikalt i den 

globale verdikjeden så vel som de horisontale koblingene og deriblant lokale kontekster som 

institusjonelle forutsetningene i Sør-Afrika. På bakgrunn av dette operasjonaliserer jeg 

problemstillingen ved å stille følgende forskningsspørsmål: 

 

- Hva kjennetegner de sørafrikanske lærprodusentenes verdikjede i dag? 

 

Dette er et forskningsspørsmål som tar sikte på å avdekke hvordan den studerte verdikjeden 

er bygd opp og styrt. Det andre forskningsspørsmålet er som følgende: 



	 4	

 

- Hvordan påvirker lokale kontekster i Sør-Afrika lærprodusenter og deres muligheter 

for global verdikjededeltakelse? 

 

For å forstå verdikjeder er det viktig å vurdere den studerte industriens utvikling, organisa-

sjon og trendene som har påvirket den. Produsenter er forankret i økonomiske, samfunnsmes-

sige og institusjonelle dynamikker, hvor deltakelse i globale verdikjeder avhenger av disse 

lokale forholdene (Gereffi og Fernandez-Stark 2011). Et sentralt poeng i denne oppgaven er 

dessuten at lokale forhold påvirker verdikjedeaktører og deres muligheter for oppgradering. 

Dette bringer oss til oppgavens tredje forskningsspørsmål: 

 

- Hvilke muligheter har lærprodusenter for å oppgradere sin produksjon i verdikjeden? 

 

Det er i dag allment akseptert at deltakelse i globale produksjonsprosesser og verdikjeder kan 

skape både muligheter og utfordringer for lokale produsenter. Møtet mellom lokale forhold 

og globale verdikjeder kan være avgjørende for hvilke oppgraderingsmuligheter som eksiste-

rer for lærprodusenter. Dermed bygger besvarelsen av denne problemstillingen i stor grad på 

de foregående analysene. 

1.4 Oppgavens oppbygning 

Oppgaven er delt inn i syv kapitler. I kapittel 2 presenteres forskningens teoretiske og analy-

tiske rammeverk, som er basert på litteratur om globale verdikjeder og produksjonsnettverk. 

I kapittel 3 vil metode og datainnsamlingen presenteres. Dette kapittelet beskriver de 

metodiske prinsippene som ligger til grunn for oppgaven, og hvordan datainnsamlingsproses-

sen under mitt feltarbeid i Pretoria og Port Elizabeth ved bruk av kvalitative forskningsinterv-

juer har blitt gjennomført. Kapitlet består også av en vurdering av oppgavens kvalitet  

I kapittel 4, 5 og 6 presenteres oppgavens analyse. Analysen er strukturert tematisk et-

ter sentrale dimensjoner i verdikjederammeverket, og ser på de komplekse forholdene mel-

lom de globale verdikjedestrukturene og lokale koblinger som sammen påvirker lærindustrien 

og garvernes muligheter og begrensninger. Kapittel 4 tar for seg lærindustriens verdikjede og 

hvordan den er bygd opp. Kapittel 5 vurderer hvordan lokale institusjoner og andre lokale 

forhold har påvirket lærindustriens utvikling, og kapittel 6 analyserer lærprodusentenes mu-

ligheter i verdikjeden. 
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I kapittel 7, konklusjonskapitlet, svarer jeg på problemstillingen og de ulike forsk-

ningsspørsmålene og diskuterer studiens overførbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kart 1. Kart over studieområdet  
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2 Teoretisk tilnærming 
Dette kapitlet presenterer oppgavens teoretiske rammeverk. Oppgavens teoretiske rammeverk 

baserer seg hovedsakelig på verdikjedetilnærmingen, for å forklare hvordan produsenter er 

koblet til, og kan dra nytte av, globale økonomiske prosesser. Innspill fra globale produk-

sjonsnettverk relatert til lokale forhold brukes også for å belyse og styrke forståelsen av ef-

fekten de lokale koblingene har i global produksjon. 

2.1 Økonomisk globalisering, skala og sted 

I løpet av de siste 50 årene har det forekommet en økonomisk globalisering som har nådd 

selv de mest fjerntliggende områder. Fra et stort geografisk område innhentes et bredt utvalg 

komponenter fra lokale produsenter, og sammen utgjør disse komponentene endelige produk-

ter på global skala. På denne arenaen har de økonomiske aktørene evne til å oppnå og dra 

nytte av økonomisk globalisering og således forme sine egne forutsetninger (Dicken 2015). 

Økonomisk globalisering kan defineres som integrasjonen av markeder av varer, kapital, ar-

beid og teknologi (Jenkins 2006). 

Utviklinger i informasjonsteknologi har gjort det mulig for selskaper og produsenter å 

splitte opp og flytte deler av deres virksomhet. Samtidig har industriell kapasitet vokst i 

mindre utviklede land som gjør det mulig å flytte produksjonen til disse. Resultatet er at pro-

duksjon av varer i økende grad fragmenteres på tvers av landegrenser, og verdi legges til pro-

dukter i to eller flere steder før de når konsumentene, og produsenter i ulike steder spesialise-

rer seg i produksjon av ulike varer og tjenester, som tilrettelegger for internasjonal handel 

(Wood og Roberts 2011).  

”In economic terms, globalisation has had … a set of impacts on production. Whereas 

in the past a whole product might have been made in one factory, it now may be made using 

components and stages of manufacture from all over the world (Ballard 2001: 5)”. I løpet av 

de siste tiårene har stadig større andel av selskapers aktiviteter blir satt ut til leverandørbedrif-

ter, og dette tillater selskaper å fokusere ressurser og evner inn i deres respektive kjernevirk-

somheter. Dette har ført til vertikal spesialisering av aktiviteter som må til for å skape et pro-

dukt eller en tjeneste. I følge Gereffi (2015) har også store deler av økningen i geografisk 

fjerntliggende forsyningskjeder vært drevet av et ønske om å dra fordel av de store ulikhetene 

relatert til arbeidskostnader rundt om i verden. Oppdeling av produksjon gjør det i tillegg 
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mulig å koble produksjon i ulike land sammen, både mellom og innad i selskaper og foretak. 

I dag eksisterer det et stort nettverk av produsenter og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-

Amerika knyttet til den globale økonomien som spenner seg over en lang rekke industrier 

(Barrientos, Gereffi og Rossi 2010). 

2.1.1 Steders signifikans 

Globaliseringsretorikken forfekter et syn hvor vilkår og prospekter for lokale økonomier nes-

ten utelukkende avgjøres av eksterne krefter. Likevel kan man vanskelig benekte viktigheten 

av sted (Wood og Roberts 2011). Hudson (2001), for eksempel, argumenterer at siden pro-

duksjon i økende grad er mobil og kan flyttes, vil stedet der produksjonen finner sted være av 

større betydning. Den fortsatt sentrale betydningen av lokalitet i økonomisk aktivitet og vik-

tigheten av lokal kontekst er derfor tydelig i globaliseringsprosessen. 

Suksess blant individer, foretak og arbeidere formes av lokalitetene der de er forankret 

(Coe m.fl. 2004). Samtidig eksisterer det en gjensidig avhengighet mellom steder som tilsier 

at suksess på ulike steder ikke er uavhengig av begivenheter rundt om i verden (Wood og 

Roberts 2011). Globalisering er dermed en multiskalær prosess som omfatter komplekse pro-

sesser på tvers av et spekter av geografiske skalaer (Dicken 2015). Viktigheten av en forståel-

se for geografisk skala er derfor åpenbar.  

Skala relateres ofte til hvordan det lokale knyttes til det globale. Dette omhandler 

hvordan lokale hendelser og handlinger skaper gjenklang andre steder og kan ha en langt 

større geografisk effekt. Dicken (2015) fremstiller geografiske skalaer som lokale, nasjonale, 

regionale, internasjonale og globale. Mye av litteraturen reflekterer en vertikal forståelse av 

skala. Storper (2003 i Sunley 2011: 103) beskriver for eksempel en økonomi av territorier 

eller steder, sammensatt av strømmer som leder til koblinger på lokale, regionale og nasjona-

le skalaer. I disse vertikale strukturene ser man også at regulering og styring på ulike skalaer 

direkte påvirker utfallet i den globale økonomien (Sunley 2011). I tillegg har regulerende 

institusjoner på globalt og regionalt nivå, i form av multilaterale avtaler, globale og regionale 

institusjoner og regimer, og mellomstatlige avtaler blitt stadig viktigere (Dicken 2015). Dette 

vil derimot ikke si at skalaer utelukkende opererer vertikalt. Herod (i Bergene, Endresen og 

Knutsen 2010: 6) skriver for eksempel at skalaer ikke må ansees som en hierarkisk ’stige’ fra 

det lokale til det globale, men heller som et nettverk av horisontale og vertikale relasjoner, og 

Jonas (2012: 265) forklarer at ”processes and territorial politics in capitalism … [operate] 

both in a ‘vertical’ or ‘upwards’ dimension (from local-to-regional-to-national-to-global sca-
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les) and also ‘horizontally’ (place-to-place relations, including global connections, and diffe-

rences)”. 

Dette maler et relativt innviklet bilde av globale økonomiske prosesser. Følgelig har det 

over de siste 25 årene blitt gjort mange forsøk på å forklare hvordan nye økonomiske struktu-

rer i stadig økende grad driver den svært komplekse globale økonomien. Globale verdikjeder 

og andre lignende konsepter har dukket opp for å beskrive, forklare og diskutere de nye for-

mene for globale koblinger som i dag er sentrale i den globale økonomien (Sturgeon, Linden 

og Zhang 2012). 

2.2 Kjeder og nettverk i den globale økonomien 

Sturgeon, Van Biesebroeck og Gereffi (2008: 1) skriver at ”making sense of how the global 

economy is evolving is a difficult task”. En måte å forstå forholdet mellom aktører og aktivi-

teter involvert i produksjonen av varer og tjenester i den globale økonomien er ved å beskrive 

dem som lenker i kjeder som sammen skaper et vev av nettverk. Slike nettverk har blant an-

net blitt forstått som globale varekjeder, globale verdikjeder og globale produksjonsnettverk 

(Bair 2009). 

Kjeder og nettverk blir i litteraturen ofte enten sidestilt eller identifisert som relativt 

synonyme. Kjede- og nettverksanalogien brukes ofte om hverandre for å beskrive rekkeføl-

gen i prosessen hvor varer og tjenester skapes, produseres og bringes til markedet. Dette kan 

bidra til en viss begrepsforvirring. Neilson, Pritchard og Yeung (2014: 1) beskriver for ek-

sempel disse konseptene som ”[i]nterrelated approaches explain[ing] geographical patterns of 

value creation, retention and capture in the global economy primarily through the conceptual 

architecture of chain governance and network dynamics”, mens Sakuda og Fleury (2012: 

upaginert) beskriver kjeder og nettverk som ”two schools of [g]lobalization studies that have 

some common authors and seminal works, as well as some differences on concepts and fo-

cus.” Hvert av disse konseptene har sin egen historie, teoretisk grunnlag og forskningsområ-

der som må tas høyde for (Bair 2009). 

2.2.1 Opprinnelse og utvikling 

Kjede- og nettverkstilnærmingene har sin opprinnelse i Hopkins og Wallersteins verdenssys-

temforskning. Deres forskning belyser staters evne til å forme globale produksjonssystemer 

gjennom studier av koblinger mellom politiske regimer og ulike metoder for kapitalakkumu-

lasjon (Sturgeon 2013a). Hopkins og Wallersteins bidrag til verdenssystemforskning foreslår 

at man følger ”the set of inputs that culminated in this item – the prior transformations, the 
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raw materials, the transportation mechanisms, the labor input into each of the material pro-

cesses, the food inputs into the labor. This linked set of processes we call a commodity 

chain” (Hopkins og Wallerstein 1977 i Bair 2005: 159). 

På 1990-tallet bygget Gary Gereffi videre på verdenssystemforskning og introduserte 

begrepet ’globale varekjeder’. Globale varekjeder forstås som et sett med nettverk mellom 

enheter av produksjon og distribusjon, som kobler produsenter, leverandører og underleve-

randører sammen (Bair 2005, Neilson og Pritchard 2009). Globale verdikjeder ble utviklet i 

2001 som et alternativ til varekjeder. Ordet ’verdi’ ble ansett å bedre fange opp verdiskap-

ningen som forekommer i hvert ledd i kjeden, og de ulike formene for funksjonell integrasjon 

som eksisterer mellom globalt spredde aktiviteter. Gereffi, Humphrey, og Sturgeons artikkel 

The governance of global value chains fra 2005 var et avgjørende bidrag i å utvikle globale 

verdikjeder som forskjellig fra globale varekjeder, spesielt fordi styringsbegrepet ble videre 

utviklet (Sturgeon, Van Biesebroeck og Gereffi 2008). Styring slik det brukes i verdikjeder 

vil bli nærmere beskrevet i del 2.2.3. 

Verdikjedetilnærmingen fanger opp hvordan globale prosesser og interlokale kob-

linger påvirker industrier (Neilson og Pritchard 2009) ved å knytte sammen foretak, arbeidere 

og konsumenter verden rundt. Globale verdikjeder brukes dermed til å studere strukturer og 

dynamikker mellom sammenkoblede aktører som resulterer i økonomisk aktivitet. Globale 

verdikjedeanalyser følger et produkt fra dets unnfangelse og design, gjennom produksjon og 

handel, til konsum, og sporer hvordan verdi skapes og bearbeides i hvert steg i kjeden 

(Gereffi og Fernandez-Stark 2011). Verdikjedeteori trekker frem aktører involvert i den 

fragmenterte globale produksjonsprosessen, tar høyde for industrispesifikke forhold overord-

net de foretaksspesifikke forhold, og viser de organisatoriske trekkene ved koblingen mellom 

de ulike nivåene av verdiskapning i kjeden (Sturgeon, Van Biesebroeck og Gereffi 2008). 

Verdikjeder bidrar til å skape forklaringer på hvordan industrier og steder utvikler seg, og gir 

innsikt om hvordan de kan utvikle seg i fremtiden. Det viser hvordan systemet for produkter 

og varer gjennom denne reisen styres, og hvordan økonomisk verdi distribueres mellom del-

tagerne i kjedene (Bair 2005).  

I følge Gereffi (1994) innebærer verdikjedestudier fire dimensjoner som til sammen 

utgjør kjeden: prosessen som fører en innsats til et ferdig produkt; det geografiske elementet 

knyttet til hvert ledd i kjeden; kjedens styringsstruktur; og dens institusjonelle kontekster. De 

to første elementene er deskriptive og kartlegger den organisatoriske og romlige arbeidsinn-

delingen i kjeden som studeres. De to siste, kausale, elementene forklarer de organisatoriske 

trekkene som er observert, og belyser ulike forhold som muliggjør og forhindrer hva kjedeak-
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tørene gjør (Sturgeon 2009). I tillegg har Humphrey og Schmitz (2002) foreslått en femte 

dimensjon kalt oppgradering. Til nå har verdikjedeforskning likevel ofte belyst styringsstruk-

turer (se blant annet Gereffi, Humphrey og Sturgeon 2005, Henderson m.fl. 2002) og etterlatt 

institusjonelle forhold relativt uutforsket (Gibbon, Bair og Ponte 2008, Neilson og Pritchard 

2009). 

Tilnærmingen globale produksjonsnettverk oppstod i likhet med verdikjedetilnær-

mingen på starten av 2000-tallet, og utviklet seg både i samsvar med og som en kritikk av 

kjedetilnærmingen (Henderson m.fl. 2002). Tilnærmingen hadde som formål å analysere for-

hold og innflytelser mellom aktører i produksjonsnettverk. Mens globale verdikjeder tar i 

bruk en vertikal tilnærming til produksjonsprosesser hvor hvert ledd innebærer en ny prosess 

som bidrar til å skape en vare eller tjeneste, ser globale produksjonsnettverk på sammenkob-

lingen av aktører som horisontalt utstrakte nettverk som eksisterer i- og på tvers av ulike ledd 

i kjeden:  

”[i]n a production network, whose ‘purpose’ is to create value through the transforma-
tion of material and non-material inputs into demanded goods and services, there is 
inevitably an element of linearity or verticality in the structure of its nodes and links 
… However, focusing only on the linear/vertical dimension of a production network is 
undoubtedly a problem. … In reality, each stage of a production chain is embedded in 
much wider sets of non-linear/horizontal relationships” (Coe, Dicken og Hess 2008: 
274-275). 

Globale produksjonsnettverk støtter seg på en nettverksmetafor for å forstå den globale øko-

nomien og dens kompleksitet, hvor ”economic processes must be conceptualized as a com-

plex circuitry with a multiplicity of linkages rather than ‘simple’ circuits or linear flows” 

(Hudson 2005: 462). Dette menes å belyse de komplekse sammenkoblingene mellom aktører 

i den globale økonomien. 

Slik kritikk overser derimot det faktum at lineariteten i kjedemetaforen med vilje er 

forenklet. Denne forenklingen belyser koblingene mellom de ulike leddene i kjeden, ettersom 

et produkt beveger seg fra innsats til et ferdig produkt. Dette gjøres ikke fordi kjedeaktivteter 

utelukkende opptar all vår interesse, men fordi denne metaforen tilbyr systematikk. Dette gjør 

den, i følge Sturgeon, Van Biesebroeck og Gereffi (2008) også til et nyttig verktøy når man 

studerer komplekse og dynamiske globale industrier. Lineariteten viser organisasjon og trekk 

ved koblinger mellom de ulike nivåene av verdiskapning i kjeden, hvordan makt fordeles og 

utøves mellom foretak og aktører i kjeden og institusjoners rolle i å strukturere forhold mel-

lom de ulike foretakene og aktørene. Mange av de forhold, styringsstrukturer, og oppgrade-
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ringsprosesser som studeres er relatert til vertikale kjededimensjoner (Stamm 2004), hvor 

verdikjeder forstås som undergrupper i mer komplekse og diffuse strukturer som nettverk 

(Sturgeon 2009). Den systematikken som verdikjedetilnærmingen tilbyr anses her som verdi-

fullt verktøy i analysen. 

Verdikjedeforskning proklamerer å studere en rekke prosesser, men styringsstrukturer 

har som nevnt blitt viet desidert størst oppmerksomhet i forskningen. Dette ser ut til å stam-

me fra arbeidet Gereffi og hans medforfattere gjorde på 1990-tallet relatert til globale vare-

kjeder, hvor deres forskningsfokus har blitt videreført av andre som skriver innenfor det 

samme rammeverket (Sturgeon 2009).  

Globale produksjonsnettverk fremmer kritikk mot globale verdikjeder som er verdt å 

ta høyde for, spesielt relatert til institusjoner og lokale forhold som omgir verdikjedeaktører. 

Nettverkstilnærmingen kan bidra med en økt vurdering av lokaliteter og steder i den globale 

økonomien. Tilnærmingen belyser også i hvilken grad globale nettverk er lokale, i den for-

stand at de er forankret i steder og i ulike typer sosiale eller institusjonelle sammenhenger.  

Som beskrevet er hensikten med globale produksjonsnettverk å forene det vertikale og hori-

sontale, hvor oppmerksomhet vies steder og globale vare- og produksjonsstrømmer. Mer spe-

sifikt argumenterer forkjemperne for globale produksjonsnettverk for at forskning under ver-

dikjedebanneret overser de romlige dimensjonene i kjedene. Produksjonsnettverk har som 

mål å forene de multiskalære dynamikkene i globalisering med analyse av spesifikke og sted-

spesifikke nettverk. Viktigst blant nettverksforskere er til hvilken grad de globale nettverkene 

også er lokale, i den forstand at de er forankret i ulike typer institusjonelle forhold (Bair 

2009). Kritikken rettet mot globale verdikjeder fra produksjonsnettverkleiren, som sier at 

verdikjedeforskning ofte overser lokale forhold, virker derfor velrettet. Produksjonsnettverk-

tilnærmingen belyser på denne måten en av de største begrensningene innen verdikjedeforsk-

ning. 

Slik kritikk viser et behov for å styrke de ofte oversette dimensjonene utover styrings-

dimensjonen i verdikjedeforskning. I følge Coe og Yeung (2015) gir ikke globale verdikjeder 

tilstrekkelig anerkjennelse av institusjoner og lokaliteter, deres betydning for økonomiske 

aktører og hvordan de former økonomisk adferd og aktivitet. De belyser også et bredere skille 

mellom globale produksjonsnettverk og globale verdikjeder enn mye av den tidligere littera-

turen, kritikken de retter mot globale verdikjeder er derfor verdt nærmere betraktning. Dette 

reflekteres også i Sturgeon (2013b: 11), som beskriver det intrikate nettverket som i realiteten 

ligger bak hvert ledd i kjeden: 
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”the real economy is not … simple, linear, or unidirectional. Value chains are pro-
foundly shaped by the institutions and regulatory regimes in which they are situated 
… They cannot be simply traced in stepwise fashion from simple inputs to complex 
final goods and services. Materials, components, machinery and IT systems each have 
their own value chains, add value to production both directly and indirectly.” 

En liknende slutning har også kommet fra Neilson og Pritchard (2009: 46-47), hvor de er-

kjenner verdien i at globale produksjonsnettverk skifte fokus fra organisatoriske former og 

strukturer til de spesifikke relasjonene som kobler økonomiske aktiviteter til steder: 

”[T]here is no doubt whatsoever that the overall focus of the [global production 
network] approach speaks to a crucial shortcoming in the traditional articulation of 
[global value chain] analysis. Quite correctly, these scholars point to how an emphasis 
on governance … occludes consideration of how such processes are outcomes of 
economic actors embedded in all kinds of spatial networks”. 

Dette bygger opp under kritikken som viser hvordan verdikjedeforskning ofte har vært snever 

i sitt forskningsfokus, hvor litteraturen ofte har belyst makt og styringsdynamikker innad i 

kjeden, mens den nedtoner måtene kjeder konstitueres og rekonstitueres av bredere sam-

funnsmessige, institusjonelle og romlige settinger der de er forankret (Hattersley 2013). 

Ulike bidrag over de senere årene har fokusert mer på effekten lokale forhold og loka-

le institusjoner har for verdikjedeaktørene (se for eksempel Mitchell og Coles 2011, Neilson 

og Pritchard 2009, Ponte og Ewert 2009). Neilson og Pritchard (2009) fremhever institusjo-

ner i sin studie av te og kaffe i India. De artikulerer et ønske om en bredere konseptualisering 

av globale verdikjeder med en bedre forståelse av lokale kontekster, ved å ta høyde for insti-

tusjoner og institusjonelle kontekster, som fremstår som et mulig løsning på utfordringer ved-

rørende en manglende konseptualisering av lokale kontekster. Ettersom økonomiske aktivite-

ter har en viktig lokal dimensjon, vil en vurdering av lokale kontekster og institusjoner være 

nødvendig. Med utgangspunkt i dette anser oppgaven det som nødvendig å gi rom til en 

bedre vurdering av lokale kontekster. Videre følger en redegjørelse av lokale kontekster og 

institusjoner slik det brukes i denne oppgaven. 

2.2.2 Betydningen av lokal kontekst 

Lokale kontekster og territorielle forhold påvirker utfallet av globale koblinger og deltakelse i 

den globale økonomien, og det er viktig å forstå de lokale kontekstene som omgir verdikjede-

aktører (Coe og Yeung 2015). Kontekst likestilles ofte med stedsspesifikke forhold, men det 

refererer også til alle forhold som er relevant for det som studeres, som formelle og uformelle 

begrensninger, tidsspesifikke forhold, ekstralokale forhold og stiavhengighet (Knutsen 2015). 
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Stiavhengighet referer til en prosess som utvikler seg som en konsekvens av dens egen histo-

rie (Martin og Sunley 2006). Basert på dette underkapitlets redegjørelse vil likevel lokale 

kontekster i hovedsak omtale de lokalt forankrede institusjonene. 

Douglas North har lagt frem den oftest-siterte definisjonen av institusjoner. Han for-

står institusjoner som ’spilleregler’, menneskeskapte begrensninger som strukturerer sam-

handling. For North innebærer institusjoner både formelle regler, som lover og forskrifter, og 

uformelle som konvensjoner, normer og adferd (North 1990). Det institusjonelle miljøet be-

står av politiske, sosiale og lovmessige regler som etablerer grunnlaget for produksjon, distri-

busjon og handel, og institusjonelle ordninger skaper struktur for samhandling og konkurran-

se mellom ulike aktører i samfunnet (Davis og North 1971). Det institusjonelle miljøet omfat-

ter spillereglene, mens institusjonelle ordninger inkluderer styringsstrukturer og deres utvik-

ling i, og samhandling med, det institusjonelle miljø (Neilson og Pritchard 2009). Kort sagt 

påvirker institusjoner alle former for interaksjoner i samfunnet. Coe m.fl. (2004) beskriver 

institusjoner som normer og konvensjoner, offentlige etater, arbeiderorganisasjoner og bran-

sjeorganisasjoner, og vektlegger dermed mer formelle institusjoner i sin definisjon. Denne 

oppgaven tar også i hovedsak for seg hvordan formelle institusjoner, som en del av de søraf-

rikanske lærprodusentenes lokale kontekst, påvirker produsenter i verdikjeden.  

Som nevnt har institusjoner ofte blitt viet forbigående oppmerksomhet i verdikjede-

forskning. Det betyr likevel ikke at institusjonelle hensyn har vært fraværende fra all tidligere 

verdikjedeanalyser. Tradisjonelt har verdikjedestudier tatt for seg typer og virkninger av na-

sjonale institusjoner, som industriell politikk, på økonomisk utvikling når institusjoner omta-

les. Slik forskning tar for seg spørsmål om institusjoner og industriell politikk, hvor de ofte 

identifiserer hvordan lokale, nasjonale og internasjonale forhold og politikk former de ulike 

trinnene i verdikjeden (Frederick 2014). Institusjoner i verdikjedeforskning har blitt definert 

som formelle og uformelle institusjonelle ordninger av internasjonal og nasjonal natur som 

former globaliseringsprosessen (Palpacuer, Gibbon og Thomsen 2005). I følge Neilson og 

Pritchard (2009) konseptualiseres institusjoner i verdikjedeforskning som eksterne reguleren-

de rammer verdikjeden er situert i. Humphrey og Schmitz (2000), for eksempel, beskriver 

institusjoner som en forlengelse av nasjonal styring. De tar for seg lokal styring og mulighe-

ter i industrielle klynger, og finner at støtte fra nasjonale institusjoner gjennom industriell 

støtte vil påvirke muligheter i verdikjeden. De argumenterer for at støtte fra lokale institusjo-

ner er en nødvendighet for å lykkes i verdikjeder.  

Institusjoner representerer den geografiske forståelsen av den globale økonomien, el-

ler hvordan økonomiske aktører forankres i bestemte lokaliteter (Neilson og Pritchard 2009). 
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Globalt organiserte verdikjeder kobler ikke bare sammen produsenter i ulike lokaliteter, men 

også de respektive sosiale og institusjonelle kontekstene som omgir produsenter der de er 

lokalisert eller forankret. Hess (i Coe og Yeung 2015) beskriver tre ulike former for forank-

ring. Den første formen for forankring er samfunnsmessig forankring, hvor verdikjedeaktøre-

nes kultur og praksis dannes med utgangspunkt i deres opprinnelsessted. Den andre formen 

beskrevet av Hess er nettverksforankring. Dette omhandler hvordan økonomiske aktiviteter er 

strukturert, graden av funksjonell og sosial sammenkoblingen mellom aktørene, viktigheten 

av nettverket for deres deltakere og stabiliteten mellom dem. Den tredje formen beskrevet av 

Hess er territoriell forankring, eller geografisk forankring, som innebærer at økonomiske ak-

tiviteter knyttes til spesifikke steder. De økonomiske aktivitetene er lokale på grunn av deres 

spesifikke geografiske plassering, og viser dermed hvor store deler av en verdikjede som er 

plassert i et område. Forankringsbegrepet bidrar til å forstå hvordan institusjoner utvikler seg 

på ulike steder, hvor det representerer en samfunnsmessig produksjon av økonomisk aktivitet. 

Samfunn, økonomi og historie som omgir verdikjedeaktører på stedene de er forankret, og i  

verdikjedene de deltar i, former på denne måten verdikjedeaktører.  

Som en forklaring på hvordan institusjoner påvirker verdikjededeltakelse og mulighe-

ter, argumenterer Neilson og Pritchard (2009) for at verdikjedeforskning vil berikes ved å 

trekke på innsikt fra produksjonsnettverk. Dette skal gi større rom til analyser av institusjo-

nelt miljø. Konseptet ’strategisk paring’, lagt frem av Coe m.fl. (2004), brukes for å vise 

hvordan lokale forhold og institusjoner kan fremme lokale verdikjedeaktører og føre til opp-

graderingsmuligheter i verdikjeden ved å tilpasse seg behov i verdikjeden.  

Lokale forhold og institusjoner danner altså forutsetninger for økonomiske aktører. 

Neilson og Pritchard (2009) bemerker i sin studie at kaffe- og teprodusenter i India er forank-

ret i et institusjonelt miljø som har kapasitet til å forhandle med og stille krav til globale ver-

dikjedeaktører. Der skaper deres institusjonelle kapasiteter et miljø hvor lokale produsenter 

bedre kan etterfølge krav stilt av lederselskaper. Slike ulike forhold skaper sammen mulighe-

ter og begrensninger for verdikjedeaktører. Strategisk paring mellom styringsstrukturer i ver-

dikjeden – globalt og lokalt – og lokale forhold skaper på denne måten forutsetninger for ver-

dikjededeltakelse blant produsenter. Steder og lokale forhold er instrumentelle i å forme kje-

destrukturer, hvor interaksjoner over flere skalaer former økonomiske strukturer.  

I den forbindelse er det relevant å merke seg Humphrey og Schmitz (2000) sin argu-

mentasjon for at lokale institusjoner må være på plass for å støtte industrier og tilrettelegger 

for muligheter i verdikjeden relevant.  



	15	

Ved hjelp av en utvidet forståelse av lokale forhold, kan globale verdikjeder brukes til 

å forstå hvordan fortrinn skapes i ulike lokaliteter – både for å kunne koble seg på globale 

verdikjeder og som resultat av verdikjededeltakelse. Disse mulighetene er videre avhengig av 

styringsforhold i verdikjeden. 

2.2.3 Verdikjedestyring 

Styring referer til forhold mellom verdikjedeaktører. Styringsstrukturene i verdikjeden påvir-

ker oppgraderingsmuligheter hvor styring har videre implikasjoner for hvordan foretak kan 

forbedre deres posisjon i verdikjeden (Humphrey og Schmitz 2004). Styring påvirker hvor-

dan de ulike aktørene i kjeden opererer, hvordan verdi fanges opp i steder og hvilke mulighe-

ter for forbedring og global deltakelse som eksisterer i verdikjeden. (Humphrey og Schmitz 

2002). Verdikjedestyring har blitt definert og operasjonalisert på ulike måter (Ponte 2009). 

Styring kan forstås som en prosess hvor aktiviteter organiseres med det formål å opp-

nå en funksjonell arbeidsinndeling langs verdikjeden. Her styrer en gruppe ’lederselskaper’ 

kjeden med mekanismer relatert til deres kjernekompetanser (Gereffi 1994). Noen aktører i 

kjeden vil bestemme og håndheve betingelser andre aktører i kjeden må operere under. De 

kan bestemme hvilke produkter som produseres av leverandører, og i visse tilfeller leveran-

dørenes leverandører (Humphrey og Schmitz 2002), samt spesifiserer prosess og standarder 

som skal følges (Gereffi m.fl. 2001). Når et selskap legger rammene som andre verdikjedeak-

tører følger, henviser vi til disse som verdikjedens lederselskap (Humphrey og Schmitz 

2001). Lederselskaper ”initiate, or “lead,” the [global value chain] activities by placing orders 

with suppliers, giving them market power over suppliers” (Sturgeon og Kawakami 2010: 

255-256). Makt utøves gjennom lederselskapenes kontroll over nøkkelressurser i kjeden, in-

kludert teknisk støtte til leverandører for å forberede deres yteevne, en makt som sjelden er 

forbeholdt leverandører (Ponte og Sturgeon 2014). Basert på dette forstås styring her som 

evnen en produsent eller aktør i verdikjeden har til å påvirke eller bestemme hvordan andre 

verdikjedeaktører opererer. 

Gereffi, Humphrey og Sturgeon (2005) har presentert en femdelt kategoriseringen av 

styringsstrukturer, nevnt tidligere, som introduserer markedsstyrte verdikjeder, modulære 

verdikjeder, relasjonelle verdikjeder, låste verdikjeder og hierarkiske verdikjeder som sty-

ringstypologier. Denne typologien kategoriserer oppgradering på følgende måte: I markeds-

styrte verdikjeder kan transaksjoner lett kodifiseres, produktspesifikasjoner er relativt enkle 

og leverandører produserer uten særlig innspill fra oppkjøperen. Kostanden ved å bytte til 

andre samarbeidspartnere er lave for både oppkjøpere og deres produsenter. Modulære verdi-
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kjeder kjennetegnes av at leverandører produserer etter kjøperens spesifikasjoner, og mulig-

heten til å kodifisere spesifikasjoner strekker seg til komplekse produkter. Leverandører kan 

bruke standard produksjonskompetanse som senker behovet hos oppkjøpere til å følge nøye 

med og kontrollere design. Dersom produktene er avanserte og krever høyt ferdighetsnivå, 

kan oppkjøpere ta ansvar for opplæring eller bistå i produksjon. Dersom de tilbyr mer gene-

relle produkter (såkalt ’turnkey’ service), tar derimot leverandøren ansvar for egne kompe-

tanser og teknologi, bruk av standard produksjonsutstyr og gjør utlegg for deler og materiale. 

I relasjonelle verdikjeder kan ikke produktspesifikasjoner lett kodifiseres, leverandørferdig-

heter er høye og produkter er relativt komplekse. Det eksisterer derfor et gjensidig avhengig 

forhold mellom oppkjøpere og leverandører basert på tillit, rykte og romlig nærhet. I ’låste’ 

verdikjeder er små leverandører avhengig av store oppkjøpere samtidig som oppkjøperne 

utøver stor kontroll over produksjonen og kjeden. Spesifikasjoner kan kodifiseres, men fer-

digheter blant produsenter er ofte lave og oppkjøperne ser seg nødt til å overvåke og kontrol-

lere leverandørene. Verdikjedeaktørene er ikke er knyttet sammen på grunn av eierskap, og 

unngår å investere i leverandørene sine, men har ofte et langvarig forretningsforhold. Hierar-

kiske verdikjeder forekommer når spesifikasjoner ikke kodifiseres, produkter er komplekse, 

og oppkjøperne må utvikle design og produksjonsferdigheter i bedriften. Disse karakteriseres 

derfor av vertikal integrasjon i verdikjeden (Gibbon, Bair og Ponte 2008). Denne typologien 

danner også utgangspunkt for oppgavens tilnærming til styring 

Det er viktig å påpeke at verdikjeder sjelden passer perfekt inn i en av disse kategori-

ene, og bærer ofte karaktertrekk som passer inn med flere typer verdikjedestyring. I tillegg vil 

ikke styringsmønstre være enhetlige over en hel verdikjede. Selv innen en bestemt industri 

kan styringsmønstre variere fra et trinn i verdikjeden til et annet. Dette betyr at ulike trinn i 

verdikjeden kan preges av ulike styringsmønstre (Neilson og Pritchard 2009). 

2.2.4 Oppgradering 

Oppgradering i verdikjeden innebærer endringer i aktivitetenes utførelse, egenskaper eller 

sammensetning, både innenfor hvert ledd i kjeden og i fordelingen av aktiviteter innad i kje-

den. Dette gjelder både for å oppnå utvikling av nye produkter og prosesser, og i den funk-

sjonelle bearbeidelsen av hvem som gjør hva i kjeden (Kaplinsky, Morris og Readman 2002).  

Verdikjedeaktørers mulighet for å oppgradere og utvikle nye evner formes av forhold 

i ulike typer globale verdikjeder, lokale forhold og institusjonelle avtaler som regulerer og 

gjør regional og global handel mulig (Jones 2011). Disse tilnærmingene omhandler i hoved-

sak økonomiske aspekter i verdikjeden. Økonomiske aspekter ved oppgradering blir ofte re-
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ferert til som industriell oppgradering eller økonomisk oppgradering. Slik oppgradering fore-

kommer når produsenten beveger seg til aktiviteter med høyere verdiskapning i verdikjeden 

for å øke fordelene de mottar, som profitt, ferdigheter, teknologi og kunnskap gjennom delta-

kelse i global produksjon (Gereffi og Fernandez-Stark 2011). Dette relateres til verdiøkning i 

produksjon, produkt eller distribusjon (Gereffi, Humphrey og Sturgeon 2005).  

Tradisjonelle tilnærminger til industriell oppgradering anser dette som en bevegelse 

’medstrøms i verdikjeden’, som resultat av forbedring og effektivisering (Ponte og Ewert 

2009). Slike medstrømsbevegelser oppover i verdikjeden referer til det å gå fra verdikjedeak-

tiviteter med lite verdiøkning i bunnen av verdikjeden til å bevege seg mot aktiviteter med 

høy verdiøkning på toppen av verdikjeden, hvor lederselskapene i verdikjeden som oftest 

befinner seg (Humphrey og Schmitz 2004).  

Pietrobelli og Rabellotti (2004: ii) ser for eksempel industriell oppgradering som in-

novasjon for å øke verdi, hvor innovasjon blir ansett som små forbedringer i produkt og pro-

sesser som er nye for aktøren. Dette innebærer et skifte mot aktiviteter, produkter og sektorer 

som har større verdiøkning. For å oppnå konkurransefortrinn må aktører innovere raskere enn 

sine konkurrenter (Kaplinsky og Morris 2001), hvor oppgradering videre relateres til aktørers 

fortrinn over konkurrenter (Gereffi, Humphrey og Sturgeon 2005). 

Over de siste årene har den økende viktigheten av bærekraftighet ført til at bedrifter i 

stadig større grad engasjerer seg i sosial og miljømessig oppgradering. Arbeideres omsten-

digheter, samt bærekraft og miljø i verdikjeden står også frem som en stadig viktigere del av 

verdikjedestudier (Bettiol m.fl. 2011). Dette reflekteres i en bredere konseptualisering av 

oppgraderingsbegrepet ved å inkorporere sosial og miljørelatert oppgradering. Sosial opp-

gradering innebærer forbedring av rettigheter for arbeidstakere som forbedrer kvaliteten på 

deres arbeid og tilgang til bedre arbeid, samt å styrke arbeidsvilkår og arbeideres rettigheter 

(Barrientos, Gereffi og Rossi 2010). 

Bettiol m.fl. (2011: 7) foreslår en definisjon av miljørelatert oppgradering som ”the 

process by which economic actors move towards a production system that avoids or reduces 

environmental damage”. Denne definisjonen trekker tydelig på økonomisk oppgradering, da 

den omhandler teknologiske, organisatoriske og institusjonelle aspekter ved forbedringer i 

produkt og prosess. Flere akademikere har over de siste 25 årene vist til en gjensidig og posi-

tiv relasjon mellom miljørelaterte forbedringer og økonomisk oppgradering og profitt, hvor 

den såkalte Porterhypotesen er sentral (Porter og Van Der Linde 1995). Grønn praksis kobles 

til økonomisk vinning i industrielle sektorer, hvor miljøreguleringer driver innovasjon og 

teknologiske endringer, som fører til avkastninger relatert til innovasjon i produksjon og pro-
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duksjonsprosess. Kostnader relatert til miljøvennlige teknologiske endringer utlignes av at 

produkter bedres eller blir mer attraktive for oppkjøpere og forbrukere i markedet, eller ved at 

prosessen i seg selv blir mer miljøvennlig, relatert til mer effektiv bruk av resurser, som gjør 

prosessen billigere (Hesselberg og Knutsen 2002).  

Utviklingen av oppgraderingsbegrepet bidrar til å skape et mer helhetlig bilde av ef-

fektene av økonomiske aktiviteter. Denne oppgaven tar likevel for seg den industrielle siden 

av oppgradering, heretter bare kalt oppgradering.  

2.2.5 Ulike former for oppgradering 

Humphrey og Schmitz (2002) skiller mellom fire typer industriell oppgradering, som i etter-

tid har disse blitt videre bearbeidet, blant annet av Humphrey (2004) og Schmitz (2004). De 

ulike typene av oppgradering er som følger: Prosessoppgradering, som omhandler økt effek-

tivitet av interne prosesser både innad i de ulike leddene, som mindre avfall eller høyere av-

kastning, og mellom leddene i kjeden, som raskere leveranser; Produktoppgradering, som 

omhandler forbedring av gamle produkter eller introduksjonen av nye produkter, og innebæ-

rer endringer i produktets utviklingsprosess innad og mellom de ulike leddene i kjeden; 

Funksjonell oppgradering, som omhandler endring av aktivitetene verdikjedeaktøren utfører, 

for eksempel at den tilegner seg nye aktiviteter og flagger ut visse aktiviteter, eller ved å be-

vege seg til nye ledd i verdikjeden, for eksempel går fra produksjon til design; Intersektorell 

oppgradering, som omhandler å bruke kunnskap tilegnet i én verdikjede til å bevege seg til 

en ny verdikjede. Litteraturen belyser hvordan oppgradering henger sammen med styrings-

strukturer. Humphrey og Schmitz (2004) skriver at modulære, relasjonelle og låste verdikje-

der vurderes som mer fordelaktig for oppgradering enn delvis hierarkiske verdikjeder, samti-

dig som delvis hierarkiske kjeder vurderes som bedre enn markedsstyrte verdikjeder for å 

oppnå oppgradering. Dette gjelder spesielt prosessoppgradering og produktoppgradering. 

Funksjonell oppgradering anses å vær vanskelig, spesielt for produsenter i det globale Sør. 

Denne typologien er vidt brukt i litteraturen, og vil også brukes i denne oppgaven.  

 Ponte og Ewert (2009) belyser noen begrensninger med Humphrey og Schmitz (2002) 

sin fremstilling av oppgradering. I følge Ponte og Ewert kan det være vanskelig å skille mel-

lom produkt- og prosessoppgradering, fordi bruk av nye prosesser også kan skape nye pro-

dukter. I tillegg tar ikke prosessoppgradering, når det er definert som økt effektivitet i pro-

duksjonsprosessen, høyde for viktigheten av å følge standarder og spesifikasjoner i produk-

sjonen. Slike standarder bestemmes av oppkjøpere eller reguleringer i importland. Når produ-

senten følger slike krav, vil produksjonsprosessen forbedres, uten nødvendigvis å bli mer 
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effektiv. Oppgradering har til nå blitt beskrevet som en enveiskjørt vei, hvor effektivisering, 

forbedring og verdifangst nødvendigvis innebærer bevegelser oppover i verdikjeden. Ponte 

og Ewert finner derimot at oppgradering ikke nødvendigvis innebærer de oppadgående med-

strømsbevegelsene som det ofte tilskrives.  Nylig har flere akademiske bidrag belyst at opp-

gradering er mer komplekst enn som så, og kan følge baner som ellers omtales som nedgra-

dering i verdikjedelitteraturen. Dette krever nærmere vurdering 

2.2.6 Oppgradering og nedgradering – to sider av samme sak? 

En fellesnevner for oppgradering, slik det beskrives ovenfor og i store deler av litteraturen, er 

en implisitt linearitet og en forståelse av oppgradering som en oppadgående bevegelse langs 

en vertikal verdikjede. Produsenter vil ikke alltid utvikle seg på en lineær måte (Kishimoto 

2004), og utvikling av kapasiteter og evner blant produsenter kan forekomme uten at de be-

veger seg oppover i verdikjeden. Samtidig trenger ikke utviklinger i funksjon, produksjon, 

produksjonsprosess eller verdikjeder å føre til økt verdi eller bevegelser oppover i verdikje-

den. Endringer kan også bringe med seg bevegelser nedover i verdikjeden, samtidig som pro-

dusenter selv kan velge å nedgradere. Slik nedgradering kan forekomme med både positive 

og negative konsekvenser. Evnen til å fange opp verdi blant produsenter og i steder er også 

avgjørende (Coe og Yeung 2015), og det er én ting å skape eller øke verdi i gitte steder, men 

det kan være en helt annen å fange opp verdien slik at de skaper en fordel for disse stedene 

(Henderson m.fl. 2002). Ulike verdikjedeaktørene vil heller ikke nødvendigvis oppleve sam-

me verdifangst i kjeden (Dedrick, Kraemer og Linden 2010), avhengig av verdikjedeforhold.  

I følge Ponte og Ewert (2009) anses oppgradering ofte å være en av de viktigste måte-

ne produsenter i land i utvikling kan svare på utfordringer ved økt global deltakelse og kon-

kurranse. Implisitt i dette er en forventning om at produsentene, gjennom oppgradering, til-

egner seg mer kunnskap og bedre ferdigheter. Ponte og Ewert fant, i deres studie av sørafri-

kanske vinprodusenter, at noen vinprodusenter foretrakk å produsere vin til lavere pris og 

kvalitet da de eksporterte til det europeiske marked. For flere produsenter førte en slik pro-

duktnedgradering og funksjonell nedgradering, blant annet i form av salg av store volum av 

lav kvalitet heller en førsteklasses vin, også til høyere avkastning. Vinprodusentene gjorde 

dette for å holde seg stabile i markedet, spesielt i økonomiske krisesituasjoner. I tillegg ble 

forbedrede prosesser og bedre produktkvalitet funnet å ha forekommet samtidig med nedgra-

dering, som tyder på at den ene ikke utelukker den andre. Coe og Yeung (2015) fremhever 

også at endringsforløp hos produsenter er langt mer komplekse enn det oppgraderingsbegre-

pet beskriver. De mener begrepet er for deterministisk, da deltakelse i globalt spredte produk-
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sjonssystemer ikke nødvendigvis vil føre til en forbedring slik det er forstått gjennom opp-

gradering. Dette reflekterer deres overhengende kritikk av verdikjedekonseptet, som de me-

ner har en for dårlig konseptualisering av horisontale koblinger og forankring. De bringer opp 

en klar begrensning med konseptet, da det er tydelig at mange produsenter ikke kan bevege 

seg opp i verdikjeden, og deltakelse i globale verdikjeder alene ikke vil føre til oppgradering 

og økt verdifangst (Morrison, Pietrobelli og Rabellotti 2008). Forbedringer i produksjon vil 

derfor ikke nødvendigvis komme produsentene og stedene de opererer til gode. Institusjoner 

er videre viktige for å skape lokale forhold som gir globale muligheter. Oppgradering påvir-

kes av de lokale kontekstene som omgir produsentene (Gereffi 2014), hvor Morrison, Pietro-

belli og Rabellotti (2008:47) poengterer at ”it cannot be assumed that the specific governance 

structure is the only determinant of the … [lead firm’s] inherent ability or interest in convey-

ing knowledge to local producers and providing learning opportunities”.  

Strategisk paring har blitt trukket på for å vise hvordan steder former lokale forhold 

og styringsstrukturer i verdikjeder. Oppgradering formes derfor av hvordan styringsstrukturer 

i kjeden sammen med lokale kontekster og institusjoner legger til rette for oppgraderingsmu-

ligheter, slik strategisk paring tilnærmer seg oppgradering (Coe m.fl. 2004). Lokale forhold 

og institusjoner, ved å tilpasse seg behov i verdikjeden, kan fremme lokale verdikjedeaktører 

og føre til oppgraderingsmuligheter i verdikjeden. Konseptet strategisk paring viser hvordan 

regional utviklingsløp ikke direkte avhenger av lokale forhold alene. Verdikjedetilkobling 

forekommer når lokale fortrinn møter behov i verdikjeden, og komplementære koblinger som 

forekommer mellom det lokale og det globale resulterer i en ’paringsprosess’ der relasjonelle 

fortrinn på steder interagerer med de strategiske behovene blant aktører (Coe og Yeung 

2015).  

Basert på dette er det tydelig nødvendig med en mer nyansert forståelse av hva ’oppgra-

dering’ faktisk innebærer, kombinert med et konseptuell skille mellom ’forbedring’ og ’opp-

overbevegelser’ i verdikjeden, der den ene ikke nødvendigvis henger sammen med den andre. 

Enhver sti som kan føre med seg en positiv effekt for produsenten anses som oppgradering, 

uansett om det innebærer oppgradering, nedgradering eller en utvikling av kapasiteter på 

samme ledd i verdikjeden. En vurdering av positiv og negativ oppgradering og nedgradering 

vil dermed være nødvendig. 
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2.3 Oppsummering: teoretisk utgangspunkt for analysen 

Produksjonsprosesser blir stadig mer geografisk fragmentert, og dette fører til at lokaliteter 

kobles sammen på stadig mer intrikate måter. De globale strømningene, lokal forankringene, 

translokale koblingene og fragmentering av produksjon kan forstås ved hjelp av global verdi-

kjedeteori, men med visse tilpasninger.  

Deltakelse i globale verdikjeder vil ikke alene føre til oppgradering blant produsenter 

(Morrison, Pietrobelli og Rabellotti 2008), og det eksisterer svært ulike muligheter for lokale 

produsenter, karakterisert av spesifikke lokale institusjonelle forhold og styringsstrukturer i 

ulike verdikjeder (Messner 2004). Oppgradering påvirkes også av de lokale kontekstene som 

omgir produsenter (Gereffi 2014). Et sentralt poeng i denne oppgavens teoretiske utgangs-

punkt er derfor at styringskonseptet vies for mye oppmerksomhet i verdikjedeforskning, og at 

dette ikke tilstrekkelig avdekker hvordan lokale forhold og institusjoner, i møte med globale 

prosesser og behov i verdikjeden, skaper muligheter for produsenter i verdikjedene.  

Gereffi, Humphrey og Sturgeon (2005: 82) bemerker også at man må se forbi sty-

ringsstrukturer når man studerer globale verdikjeder: ”Clearly, history, institutions, geograp-

hic and social contexts, the evolving rules of the game, and path dependance matter; and 

many factors will influence how firms and groups of firms are linked in the global economy”. 

Institusjoner og lokale kontekster sammen med styringsstrukturer former og skaper oppgra-

deringsmuligheter i verdikjeder. Det er viktig å presisere at lokale forhold og institusjoner har 

vært en viktig del av verdikjede- og varekjedeforskningen siden de oppstod, og de lokale for-

holdene som omgir verdikjedeaktører er en viktig del av verdikjedeforskningen. Det er like-

vel slik at forskning på styringsforhold på mange måter har vært drivkraften i verdikjede-

forskning. Inspirert av forskning, deriblant Neilson og Pritchard (2009) tar jeg derimot sikte 

på å løfte opp betydningen av lokale kontekster i min studie. Det er viktig å understreke at 

oppgaven ikke tar for seg hvordan institusjoner bygges opp, men snarere hvilken effekt disse 

institusjonene har på studiens verdikjedeaktører der de er forankret. 

Tidligere forskning på verdikjeder har ofte hatt en deterministisk tilnærming som an-

tar at oppgradering nødvendigvis leder verdikjedeaktører 1) ’oppover’ i verdikjeden, hvor 

dette fører til 2) positive endringer og bedre muligheter. Imidlertid er den iboende positive og 

’oppoverorientert’ diskursen knyttet til oppgradering i verdikjedeteori ikke den eneste til-

nærmingen. Nedgradering og valg om å forbli på samme trinn i verdikjeden kan ha positive 

følger. Verdikjedetilnærmingen trenger en bedre forståelse av den lokale konteksten som 

omgir verdikjedeaktører og muligheter i verdikjeden. En slik forståelse kan oppnås ved bruk 
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av begrepet strategisk paring fra produksjonsnettverktilnærmingen for å vise hvordan institu-

sjoner i møte med kjededynamikker og styring, former muligheter i verdikjeden. 

I lys av de teoretiske vurderingene presentert ovenfor vil analysen av den sørafrikans-

ke lærindustrien og lærprodusentenes opplevde muligheter gjennom deltakelse i den globale 

bilindustriens verdikjede, fokuserer på både de vertikale sider av dynamikkene i verdikjeden, 

og de horisontale aspektene av den lokale konteksten og institusjoner som påvirker lærprodu-

senter. Gereffi (1994b) og Humphrey og Schmitz (2002), blant andre, argumenterer for at 

analyser av globale verdikjeder består av fire dimensjoner; strukturen for omdannelse av en 

innsats til et ferdig produkt, styringsstruktur, institusjonell kontekst og oppgraderingsmulig-

heter. Oppgavens tre analysekapitler tar utgangspunkt i disse dimensjonene. 
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3 Metode og datainnsamling 
Dette kapitlet presenterer en grundig gjennomgang av forskningsmetoden og datainnsamling-

en som ligger grunn for oppgaven. Formålet ved en slik grundig presentasjon av forskningen 

er å sikre dens legitimitet. I første del av kapitlet beskrives det metodologiske utgangspunktet 

for studien. I del to vil gjennomføringen av feltarbeid og datainnsamling beskrives, noe som 

inkluderer både praktiske forhold og ulike implikasjoner av valgene jeg har tatt. Del tre besk-

river de ulike etiske vurderinger jeg har gjort i min forskning, før forskningens datakvalitet 

og legitimitet vil bli vurdert. 

3.1 Kvalitativ metode 

Hva vi ønsker å forstå påvirker hvilken metode vi velger å bruke i forskningen, og det er vik-

tig er at den valgte metoden best kan belyse forskningens problemstillinger (Bradshaw og 

Stratford 2010).  

Denne studien er en kvalitativ casestudie. Kvalitative datainnhentingsmetoder benyt-

tes ofte for å belyse individuelle opplevelser og de sosiale strukturene som mennesker opere-

rer innenfor (Winchester og Rof 2010), hvor bruk av casestudier er velegnet dersom målet 

med studien er å besvare spørsmål som leter etter svar på ’hvorfor’ eller ’hvordan’ (Yin 

2014). Jeg studerer hvordan lokale kontekster påvirker oppgraderingsmuligheter for sørafri-

kanske lærprodusenter og oppleves av de som er involvert, og hvorfor de lykkes eller ikke 

lykkes i de globale verdikjedene de tar del i. Målene for kvalitative casestudier samsvarer 

derfor med studiens formål. 

3.1.1 Fortolkning og kontekst 

Casestudier kjennetegnes av at man søker etter dybdekunnskap om et fenomen. Kvalitativ 

forskning gjennom casestudier tilbyr grundig utforskning og beskrivelser av komplekse fe-

nomener (Yin 2014). Formålet med min studie har vært å opparbeide meg innsikt i hvilke 

oppgraderingsmuligheter lærprodusentene har i verdikjeden. Denne innsikten har blitt basert 

på hvordan lærprodusentene selv vurderer sine muligheter. Slike data taler ikke for seg selv 

(Firmin 2008), og fortolkninger er en måte å skape mening i dataene (Willig 2014). Slik 

kunnskapsdannelse og forståelse knyttes opp mot kommunikasjonen mellom forskere og in-

formanter (Thagaard 2009), i lys av teoretiske vinklinger (Freeman 2008). Hermeneutikken 

vektlegger verdien av slike fortolkninger for å forstå menneskers handlinger, ved å fokusere 
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på mer enn det som umiddelbart er åpenbart (Thagaard 2009). Hermeneutikk danner baktep-

pet for den kritiske tilnærmingen tatt i denne studien.  

Tolkninger er viktige i kritisk teori. I følge Thagaard (2009) kan kritisk forskning be-

skrives som trippelhermeneutikk. Mens enkelthermeneutikken innebærer tolkningen indivi-

der gjør av seg selv og sin situasjon, og dobbelthermeneutikken omhandler forskeres fortolk-

ning av dette, handler trippelhermeneutikk om disse forholdene samt en kritisk tolkning av de 

samfunnsforholdene som påvirker informant og forsker. Slik kritisk teori tar et kritisk stand-

punkt til samfunnets strukturer, og ser nærmere på prosessen som fører til at bestemte interes-

ser fremmes på bekostning av andre. Dette er i nær relasjon med verdikjedens vurdering av 

lokal kontekst, styring og muligheter for oppgradering i verdikjeden. En kritisk tilnærming er 

derfor relevant for studien, fordi jeg vil bruke de innsamlede dataene og informantenes beret-

ninger til å belyse de globale økonomiske strukturene i verdikjeden gjennom lærprodusente-

nes lokale kontekster.  

Kvalitativ forskning er en situert aktivitet (Denzin og Lincoln 2011). I teorien trekker 

jeg frem viktigheten av lokale forhold i verdikjedeforskning. Dette forankrer min forskning i 

steder. Alle casestudier er nødvendigvis kontekstavhengige, som dyptgående granskinger av 

ulike komplekse perspektiver på et bestemt fenomen (Simons 2009). Kontekstuelle elementer 

som historisk bakgrunn, økonomisk eller politisk kontekst, samt hvordan studieområdet blir 

beskrevet av informantene vil være spesifikke for studieområdet. (Baxter 2010). Min studie 

ser på produksjon, industri og global handel generelt og den sørafrikanske konteksten spesi-

elt, hvor flere forankrede entiteter studeres. Dette betyr at jeg har tilnærmet meg sørafrikansk 

lærindustri som et case innenfor en større kontekst – produksjon i den globale økonomien –

for å se hvilke forhold som eksisterer og påvirker deres posisjon i verdikjeden. 

3.1.2 Fortolkninger og refleksivitet 

Siden kunnskapen som skapes knyttes opp mot kommunikasjon mellom forskere og infor-

manter (Thagaard 2009) er det viktig å vurdere hvorvidt tolkningene reflekterer virkeligheten 

som har blitt studert, hvorvidt spørsmålene er meningsfulle og hvorvidt de fenomenene som 

studeres gir funn som kan overføres til andre situasjoner eller studier. For å styrke studien er 

det også nødvendig å tydeliggjøre grunnlaget for studiens fortolkninger, med gjennomsiktig-

het i analysen, ved å vise grunnlaget for de konklusjonene som trekkes. Jeg har for eksempel 

valgt å ikke oversette mine sitater. Ved å beholde sitatene i sin originalform vil leserne bedre 

kunne danne seg en forståelse av meningsinnholdet i det som har blitt sagt eller skrevet, hvor 
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en oversettelse potensielt kan fjerne noe av dette. Ved å beholde sitater på engelsk kan der-

imot noe av flyten i oppgaven forsvinne. 

Refleksivitet tillater en forsker å vise troverdighet i forskningen ved å beskrive hvor-

dan dataene har blitt utviklet i forskningsprosessen. Dette støtter seg på grundige beskrivelser 

av datainnsamling og analyse slik at forskningsprosessen kan vurderes trinnvis (Thagaard 

2009). Ved å gi så mye informasjon som mulig kan andre også granske forskningens objek-

tivt. En refleksiv redegjørelse viser så mye som mulig av prosessen som har ført til et bestemt 

sett av slutninger, som tillater gjenskapelse av forskningen og sikre at slutninger og påstander 

støtter seg på informanters opplevelser (Lewis og Ritchie 2003, Snape og Spencer 2003). Jeg 

har bestrebet pålitelighet i min studie og vist grunnlaget for de slutningene jeg gjør ved å gi 

en detaljert beskrivelse av studiens forskningsprosess; hvordan data har blitt samlet inn, bear-

beidet og analysert.  

3.1.3 Forskningsintervjuer som forskningsmetode 

Forskningen presentert her tar utgangspunkt i kvalitative forskningsintervjuer, og suppleres 

av observasjoner gjort under feltarbeidet og sekundærdata i form av ulike skriftlige kilder, 

som danner det empiriske grunnlaget for analysen. Kvalitative forskningsintervjuer anses å 

være en passende forskningsmetode når man gjennomfører casestudier (Yin 2014). De gir 

innblikk i hvilke synspunkter og perspektiver informanter har på de temaene som blir tatt 

opp, og preges av informanters forståelse av det som foregår. Min innsamling av primærdata 

har hovedsakelig vært basert på kvalitative forskningsintervjuer, hvor jeg har benyttet meg av 

delvis strukturerte dybdeintervjuer. I en hermeneutisk tilnærming til forskning vektlegges det 

at det ikke finnes endelige sannheter, men heller ulike forståelser av fenomenet som studeres 

(Thagaard 2009). Forskningen representerer dermed informantenes fortolkning av virkelighe-

ten, det som foregår rundt dem og situasjonen de befinner seg i. Dataene jeg samlet i mine 

intervjuer vil derfor forstås som informantenes tolkning og oppfatning av lærindustrien i en 

sørafrikansk kontekst. 

Delvis strukturerte dybdeintervjuer befinner seg midt mellom to ytterpunkter innen 

kvalitative intervjuer: på den ene siden har vi ustrukturerte intervjuer som kan betraktes som 

en samtale, og i den andre enden av spekteret har vi strukturerte opplegg, hvor spørsmål og 

rekkefølge er bestemt på forhånd, og informanten står fritt til å svare på spørsmålene. I delvis 

strukturerte intervjuer er derimot temaer og spørsmål forberedt på forhånd, men rekkefølgen 

kan endres. Dette tillater informanten å dele sin ’fortelling’ relativt fritt, samtidig som det 

forsikrer at alle temaer som skal belyses faktisk blir dekket, og åpner for fleksibilitet i interv-
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jusituasjonene (Dunn 2010, Thagaard 2009). Ved å gjøre delvis strukturerte åpne intervjuer 

har jeg fått et godt innblikk i nyansene i mitt case. Dette sammenfaller med det Rubin og Ru-

bin (2005 i Kvale og Brinkmann 2010) kaller et iterativt design, hvor forskeren fortløpende 

tilpasser seg etter sine oppdagelser i og om studieområdet, i form av valg av informanter og 

spørsmålene som stilles i intervjusituasjonen. Dette vil bli beskrevet grundigere i del to i dette 

kapitlet. 

3.2 Innsamling og bearbeiding av data 

Studiens kvalitative data ble samlet gjennom et feltarbeid i Sør-Afrika i juni og juli i 2015, i 

Gauteng-provinsen, hovedsakelig i og rundt byen Pretoria, og i provinsen Eastern Cape, i og 

rundt byen Port Elizabeth. I tillegg ble et intervju avholdt i Cape Town. Totalt snakket jeg 

med nitten informanter og jeg gjorde seksten intervjuer. Tre av disse var ’gående intervjuer’ 

hvor jeg fikk omvisning på fabrikker, og tre var mer uformelle samtaler. Intervjuene varte fra 

om lag 45 minutter til 1 time og 30 minutter. Jeg snakket med ulike representanter fra totalt 

åtte garverier og en setefabrikk. Intervjudeltakerne spant fra miljøspesialister, daglige ledere, 

finansdirektører til administrative direktører. I tillegg møtte jeg en ekspert på behandling av 

avløpsvann, en industriekspert, en myndighetsrepresentant, en leder for en bransjeforening og 

en leder for en lokal garveriskole. Til felles hadde disse informantene at de alle holdt relativt 

viktige posisjoner i sine bedrifter eller i industrien. En liste over alle intervjuene finnes i Ved-

legg 1. Jeg har også gjort bruk sektorbeskrivende rapporter publisert av bransjegrupper og 

myndighetsorganer, samt skriftlige notater og tekster produsert av mine informanter som re-

flekterer informantenes vurderinger av lærindustrien i Sør-Afrika. 

3.2.1 Avgrensning av felt 

Romlige avgrensninger er svært viktig i casestudier (Gerring 2007). Studien baserer seg på et 

strategisk utvalg. Et helt avgjørende kriterium når det kommer til valg av case er dets rele-

vans for forskningen. I følge George og Bennett (2005) er det viktigste kriteriet for utvalg i 

casestudier relevans for forskningens formål. Strategiske utvalg øker påliteligheten i arbeidet 

som er utført (Rapley 2014). I strategiske utvalg velges informanter etter hvorvidt de har 

egenskaper som kan si noe om problemstillingen. Det kan derimot være vanskelig å sikre et 

utvalg som ønsker å være med, og man må derfor også ta tilgjengelighet med i betraktning 

(Dunn 2010, Thagaard 2009). Mitt utvalg har ikke utelukkende vært drevet av relevans for 

forskningen. På grunn av store geografiske spredninger mellom lærprodusenter i Sør-Afrika 

var det ikke mulig å besøke samtlige garverier. Lærindustrien er relativt adspredt i Sør-
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Afrika, men visse områder har historisk vært sentrale i lærindustrien og er det fortsatt i dag. 

Jeg fokuserte på et fåtall garveri- og industriklynger i disse områdene, basert på praktiske så 

vel som faglige forhold, hvor garveriene lå relativt tett og andre informanter var lettere til-

gjengelig. På bakgrunn av dette valgte jeg å fokusere på representanter fra garverier, lokale 

eksperter, interesseorganisasjoner og myndighetsrepresentanter i min forskning, og valgte ut 

representanter i fra denne gruppen ut i fra deres tilgjengelighet. Gauteng og Eastern Cape er 

to områder med relativ høy konsentrasjon av garvere og andre lærprodusenter. To av landets 

største Wet-Blue garverier og lærforhandlere holder til i Port Elizabeth, og ett av de første 

svarene jeg fikk på mine henvendelser var fra et garveri i Port Elizabeth. I tillegg ble kontakt 

opprettet med de lokale myndighetene i Port Elizabeth over e-mail. Dette var to faktorer som 

bidro til beslutningen om å gjennomføre deler av datainnsamlingen i dette området. Tidlig 

svar og tilgang var derfor vel så viktig i min avgjørelse om å legge deler av feltarbeidet til 

Port Elizabeth. 

Pretoria, på grunn av kombinasjonen av myndighetsorganer, interessegrupper og to av 

landets største gjengarvere som var lokalisert her, var et annet område av interesse. Henvis-

ninger til flere relevante personer av interesse i dette området over email tidlig i forberedel-

sesfasen gjorde at jeg fikk innpass i studieområdet og valgte å samle inn data her. I etterkant 

er det tydelig at tidlig tilgang til informanter hadde stor effekt på hvor jeg valgte å rette mitt 

fokus og hvem jeg kontaktet senere ved at jeg valgte å kontakte informanter sentralisert her 

heller enn å forsøke å nå frem til kontakter i andre steder. En ulempe ved dette er at jeg kan 

ha utelukket potensielle informanter som muligens kunne avdekke ulikheter i lokale konteks-

ter innad i landet. På grunn av praktiske hensyn ble visse mulige informanter utelatt, mest 

nevneverdig landets Bargaining Council for lærindustrien som holder til i Durban. Dette har 

begrenset min tilgang til informasjon om lokale institusjoner og hva jeg har vært i stand til å 

avdekke om institusjonene som utgjør lærprodusentenes lokale kontekst.  

Pragmatiske og opportunistiske hensyn, særlig relatert til tilgang til produksjonsste-

der, situasjoner eller personer som er vanskelige å nå, har derfor også formet studiens utvalg. 

3.2.2 Tilgang til informanter 

Gitt det faktum at min feltstudie ble gjennomført i en begrenset periode og på flere steder var 

tilgang til informanter og produksjonssteder av umiddelbar bekymring. En viktig arbeidsopp-

gavene i innsamling av data omfatter det å få tilgang til viktige produsenter eller intervjuob-

jekter i feltet (Yin 2014). Slik tilgang til deltakere, på sin side, kan skaffes på flere ulike må-

ter.  
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Kontakt ble ofte opprettet over email, og i mange tilfeller før feltarbeidet startet. Da 

jeg ofte opprettet kontakt over mail fokuserte jeg på introdusere meg selv og mitt prosjekt, 

beskrive hvorfor jeg ønsket å intervjue nettopp dem, samt hvor jeg hadde funnet deres kon-

taktinformasjon, etter prinsipper beskrevet i Dunn (2010: 113). Jeg inkluderte også min pro-

sjektbeskrivelse for å videre skape klarhet i hva jeg ønsket å studere. Dette førte til at mine 

informanter hadde en god oversikt over hvorfor jeg skulle dit og hva jeg ønsket å snakke om. 

Jeg forhandlet i første omgang tilgang ved å selv kontakte og lage avtaler med informanter 

med mye kunnskap om bransjen. 

Mange aspekter ved et feltarbeid er likevel ikke mulig å planlegge før man er i studie-

området. Mange av mine kontakter ble funnet ved tilfeldigheter, og noen ganger var det i stor 

grad snakk om å hatt kontakt med rett person samt å være på rett sted til rett tid. Det eksister-

te ikke alltid oppdatert informasjon, og det er vanskelig å forutsi hvordan studieområdet fak-

tisk er bygd opp og hvilke relasjoner som eksisterer. Jeg lærte for eksempel først da jeg var i 

Sør-Afrika at flere av garveriene jeg ønsket å besøke hadde lagt ned driften eller flyttet drif-

ten ut av Sør-Afrika. Basert på informasjonen jeg samlet før feltarbeidet fremstod det for ek-

sempel som om fire store garverier holdt til rundt Pretoria, men da jeg kom frem oppdaget jeg 

at flere av disse garveriene hadde lagt ned. 

I enkelte tilfeller var jeg ikke i stand til å skaffe tilgang til informanter, som kan ha 

begrenset min forskning. I et tilfelle kontaktet jeg for eksempel lokale myndigheter over 

email. Da fikk beskjed om at jeg gjerne kunne komme, så lenge jeg ga beskjed om når jeg var 

i området på forhånd. Da feltarbeidet nærmet seg sendte jeg en mail for å informere om når 

jeg ville være i området. Jeg hadde fortsatt ikke fått svar om når jeg kunne komme under felt-

arbeidet, og jeg manglet i tillegg direkte kontakt med de jeg skulle møte. Feltarbeidet hadde 

til slutt kommet og gått uten at jeg hørte noe fra min kontakt i de lokale myndighetene. Etter-

som min studie tar for seg de lokale kontekstene som omgir lærprodusentene har manglende 

kontakt med lokale myndigheter begrenset min datainnsamling når det gjelder lokale institu-

sjonelle forhold.  

Som beskrevet har tilgang til felt og informanter påvirket hvor jeg har rettet blikket i 

datainnsamlingen. Jeg opplevde min tilgang til studieområdet som en blanding av nøye plan-

legging fra min side og tilfeldigheter som oppstod i løpet av feltarbeidet. I flere tilfeller var 

jeg på grunn av rene tilfeldigheter i stand til å avholde intervjuer med informanter som egent-

lig befant seg langt unna og som jeg derfor ikke kunne møtt ansikt-til-ansikt. Et eksempel på 

dette var det første intervjuet jeg holdt, i Cape Town. I utgangspunktet var jeg der av lo-

gistikkårsaker, og bare for noen dager, så jeg hadde derfor ingen intervjuer planlagt. Før av-
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reise hadde jeg snakket med en informant som befant seg i Durban, og da dette var en by jeg 

ikke skulle besøke hadde vi snakket om å gjøre et skypeintervju. Det viste seg derimot at han 

skulle delta på en konferanse i Cape Town mens jeg var der, og vi var i stand til å arrangere 

et intervju. Dette var en informant med stor kunnskap om bransjen, spesielt lærindustriens del 

i bilproduksjon, og han ga meg et godt innblikk i og oversikt over sektoren. 

Snøballer 

Rekrutteringen av informanter fikk fart ettersom jeg bygget opp kontakter i feltet, som en 

snøball som plukker opp snø. Snøballmetoden innebærer tidlig kontakt med en informant av 

interesse som videre kan videreformidle til kontakt med nye informanter (Valentine 2005). 

I flere tilfeller fikk jeg gjennom personer som viste seg å ikke være relevante for min 

forskning kontakt med relevante informanter. Det tillot meg dessuten å stoppe opp både for å 

fokusere min forskning og vurdere hvilke informanter som var hensiktsmessige for meg. 

Gjennom emailer til en lang rekke informanter opprettet jeg kontakt med en rekke nøkkelspil-

lere i industrien som har vært svært verdifulle i mitt arbeid. Ett eksempel på dette opplevde 

jeg gjennom kontakt via email med en informant i Port Elizabeth som viste seg å være perifer 

for forskningen. Men, jeg ble via denne kontaktpersonen vist videre til flere personer av in-

teresse som holdt til i og rundt Pretoria, og jeg fikk direkte tilgang til svært relevante infor-

manter i et område av interesse og jeg opplevde å få økt troverdighet i studieområdet. Spesi-

elt en av disse kontaktene åpnet en rekke porter for meg. 

Portvakter 

Portvakter er mennesker med makt til å gi eller tilbakeholde tilgang til mennesker eller situa-

sjoner i feltet (Noaks og Wincup 2004), og kan være avgjørende for gjennomføringen av felt-

arbeid. I situasjoner hvor portvakten ikke forhandler tilgang til en formell organisasjon men 

heller en mer uspesifisert gruppe, som i mitt tilfelle, kan det være vanskeligere å vite hvem 

man skal kontakte (Bryman 2001). Spesielt en person viste seg å være svært viktig i gjen-

nomføringen av feltarbeidet. Som leder av en interessegruppe og en slags mellommann mel-

lom myndighetene og garveriene som holdt til i Pretoria var informanten velkjent i lærindu-

strien i Sør-Afrika. Flere informanter, som hadde vært tilbakeholdende da jeg kontaktet dem 

på egenhånd, fremstod langt mer positive og villige til å arrangere møter når jeg hadde støtte 

av min portvakt. Min portvakt ga meg også fysisk tilgang til steder og garverier som ville 

vært svært vanskelig for meg å nå på egenhånd. Portvakten var ved flere anledninger også til 

stede under deler av, eller hele intervjuer. Et eksempel på dette var da jeg skulle besøke en 

representant fra DTI. Her sørget min portvakt for at jeg ankom riktig sted, og ga meg støtte i 

en noe utfordrende intervjusituasjon. Jeg opplevde at min portvakt var en godt likt og vel 
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ansett person som hadde tilknytning til en rekke ulike grupperinger, både i industrien og i 

myndighetene. Min portvakt fikk dermed også rollen som det Bryman (2001) kaller en spon-

sor, en vellrespektert person som kan gå god for forskeren og deres forskning. 

Portvakters rolle i datainnsamling er derimot ikke nødvendigvis uproblematisk, og det 

er ekstra viktig å passe på at portvakten ikke styrer deg mot en liten gruppe informanter eller 

forhindrer og fraråder møter med andre (Valentine 2005). Noaks og Wincup (2004) bringer i 

denne sammenheng opp et viktig poeng når de skriver at man må reflektere kritisk rundt hvor 

hensiktsmessig det er å tillate portvakter å bli svært involvert i forskningen. Da min infor-

mant var tilstede under flere intervjuer, og i noen tilfeller stilte spørsmål til informanten un-

der intervjuet er dette av særlig relevans. Til tross for de mulige begrensningene dette kan ha 

brakt med seg oppfattet jeg ikke dette som et hinder i datainnsamlingen. Min portvakt stilte 

spørsmål om temaer jeg ikke nødvendigvis var klar over fra før, og bidro til å gi meg ny 

kunnskap om studieområdet. Noaks og Wincup skriver også at forskeren må ta i bruk til-

gjengelige ressurser, og det var slik jeg opplevde min portvakts deltakelse i intervjuene: som 

en ressurs. 

3.2.3 Gjennomføring av intervjuer 

Informasjonen jeg har samlet inn gjennom mine kvalitative intervjuer har gitt rike beskrivel-

ser av informantenes situasjoner. For å forsikre at en vurdering av tolkningsgrunnlag, og 

styrker og begrensninger ved forskningen kan tas, vil en vurdering og nøye beskrivelse av 

intervjuprosessen være nødvendig. 

Intervjuguide og formulering av spørsmål 

Thagaard (2009) legger vekt på at rekkefølgen på spørsmål stilt under intervjuet kan være 

avgjørende for hvordan intervjuet forløper. Jeg fant det var behjelpelig å planlegge spørsmål 

til en viss grad på forhånd. Flere intervjuguider ble utarbeidet før datainnsamlingen startet, og 

de dekket en lang rekke tematikker som ofte gikk ut over studiens artikulerte formål. Dette 

ble gjort for å gi rom for en viss åpenhet i intervjuene. Spørsmålene har også blitt planlagt på 

for avdekke hva mine informanter opplever er mulig og ikke mulig for dem, i tråd med en 

kritisk tilnærming (Budd 2008). 

Mine intervjuguider tok utgangspunkt i tilgjengelig litteratur og min kunnskap om 

studieområdet, samt intervjuguider skrevet til andre prosjekter. Her var intervjueguiden lagt 

ved i Gjerdåker (1998) sin studie spesielt hjelpsom. Mitt prosjekt har på denne måten funnet 

inspirasjon i tidligere forskning rundt samme tema og industri, men utarbeidet for andre kon-

tekster. Ved å se på spørsmål stilt i tidligere prosjekter fikk jeg en pekepinn om hva infor-
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mantene selv kunne oppfatte som problematisk, noe som gjorde at jeg følte meg sikrere i in-

tervjusituasjonen. Slik planlegging kan i utgangspunktet motstride aspektene ved delvis 

strukturerte intervjuer som gjør de tiltrekkende for en forsker; det at man kan bevege seg fra 

tema til tema etter informantenes hovedanliggende uten å være bundet av et planlagt opplegg. 

Det var derfor viktig la deltakerne stake ut sin egen vei i intervjuene, og jeg opplevde ofte at 

vi avvek fra mine intervjuguider i løpet av intervjuer, spesielt med tanke på rekkefølgen te-

maene ble brakt opp i. 

Det er svært viktig å stille velinformerte og relevante spørsmål når man intervjuer 

(Thagaard 2009), og ordvalg er svært viktig når man utformer en intervjuguide (Dunn 2010). 

Jeg lærte mye om garveprosessen under mitt feltarbeid, og spesielt de tidlige intervjuene re-

flekterte en bratt læringskurve når det gjaldt bruk av terminologi og fagbegreper. Jeg oppda-

terte derfor min intervjuguide etter de første to intervjuene for å reflektere hvilke begreper 

som ble brukt av informantene. Dette bidro til å styrke min legitimitet i feltet, samtidig som 

et mer konkret ordbruk ledet til økt klarhet mellom meg og mine informanter i intervjusitua-

sjoner. De ulike deltakerne trakk også ofte frem ulike aspekter ved temaene, noe som ga meg 

økt innsikt i hva de selv anså som viktig.  

Ved å ha en planlagt intervjuguide opplevde jeg at jeg kunne stille like spørsmål til de 

ulike informantene for å avdekke nyanser i studieområdet og skaffe en bedre forståelse av de 

ulike instansene som ble undersøkt. Innimellom hjalp det også i å summere opp hva vi hadde 

snakket om og stille klargjørende spørsmål, samtidig som det ga rom for å bringe intervjuet 

videre når pauser dukket opp. 

Bruk av lydopptaker 

Jeg gjorde bruk av lydopptaker, i tillegg til notatskriving, for å ta opp intervjuene. Bruk av 

lydopptaker tillater en mer naturlige samtaler med informanten, mens notatskriving kan gjøre 

at intervjuene flyter mindre naturlig (Dunn 2010). Jeg valgte likevel å ta noen notater for å 

holde oversikt over ikke-verbale signaler samt spørsmål og tematikk som burde følges opp.  

Dunn (2010) påpeker at bruk av lydopptaker kan begrense informantens svar. Lyd-

opptakerne kan bli et fikseringspunkt i intervjuet, og informanter som ellers ville være imøte-

kommende kan føle seg begrenset av at deres svar tas opp. Jeg opplevde ikke at bruk av 

båndopptaker begrenset mine intervjuer, informantene snakket fritt og viste ingen tegn til å ta 

notis av opptakeren plassert på kanten av bordet under intervjuene. 

Tillatelse ble alltid gitt til at jeg kunne ta opp intervjuene, der det var relevant. I noen 

tilfeller opplevde jeg at møtene ikke ble ansett som intervjuer av informanten, men heller 

uformelle samtaler. Her var det derfor ikke naturlig å trekke frem en opptaker. Jeg valgte i 
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disse situasjonene heller ikke å bruke en intervjuguide eller ta notater, og vi snakket løsere 

rundt temaet og ulike utfordringer og aspekter ved industrien. I disse tilfellene valgte jeg å ta 

notater ved første passende øyeblikk. 

Intervjusetting 

Omstendigheter rundt intervjuer, som hvor intervjuer blir holdt, kan ha stor betydning for 

resultatene. Gjennomgående i litteratur om kvalitative forskningsintervjuer er at intervjuste-

der bør velges ut i fra hvor beleilige eller praktiske de er for både intervjuer og informant. 

Stedet skal være rolig, enkelt å finne, og oppleves trygt for alle parter (Elwood og Martin 

2000). Noen av mine intervjuer og møter ble gjennomført på café, men de fleste ble gjort på 

informantens kontorer, som også er svært vanlig når man intervjuer eliter slik jeg har gjort. 

Intervjusettingen skaper også muligheter, og gir innblikk i rikere og mer detaljert in-

formasjon enn det som fremgår av intervjuet alene (Elwood og Martin 2000). Ved å møte 

mine informanter på arbeidsplassen fikk jeg også muligheten til å gjennomføre gående in-

tervjuer. I slike mobile metoder foregår datainnsamling i bevegelse, og en stor fordel med 

gående intervjuer er at de belyser informantenes holdninger og kunnskap om deres omgivel-

ser som tillater de å vise deltakelse i studieområdet (Evans og Jones 2011). Mine gående in-

tervjuer ble utført på industristeder, garverier og fabrikker, og kan karakteriseres som omvis-

ninger. Omvisninger tillater et bedre engasjement med og forståelse av studieområdet der 

ulike aktiviteter er lokalisert (Ricketts Hein, Evans og Jones 2008). Omvisningene ga innsyn i 

hvordan ulike prosesser artet seg, for eksempel de rent tekniske aspektene ved garving av 

skinn og lær, og hvordan de ulike garveriene fungerte og eventuelle ulikheter dem imellom. 

Materielle prober – spørsmål om objekter i omgivelsene – ble brukt for oppmuntre 

deltakerne til å gi ytterligere informasjon om mine omgivelser (Ricketts Hein, Evans og Jo-

nes 2008), ved å spørre om maskiner eller ulike arbeidsoppgaver og prosesser som ble obser-

verte. På denne måten fikk jeg innsikt i hvordan og hvorfor ulike aktiviteter ble gjort, infor-

mantenes holdninger til disse prosessene og nåværende praksis samt informasjon om tekno-

logien de brukte. Omvisningene beriket dataene jeg samlet inn, og ga meg førstehåndserfa-

ring med industrien og lærets produksjonsprosess. Omvisningene ble dessuten ofte gitt av 

andre folk enn de jeg hadde ’stasjonære’ intervjuer med. Det ga meg flersidig og utfyllende 

informasjon, spesielt når det gjaldt de praktiske anliggende rundt lærproduksjon, som end-

ringer i produksjonsmetode og oppgradering av produksjon og produksjonsprosess. 

Maktbalanser og eliteinformanter 

Kvalitative intervjuer omfatter en rekke maktrelasjoner mellom forsker og informant 

(McDowell 2010). Jeg har intervjuet direktører, spesialister og myndighetsrepresentanter, og 
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mine informanter kan derfor karakteriseres som ’eliter. Gjennomføringen av eliteintervjuer 

nødvendiggjør et spesielt fokus på maktrelasjoner i intervjusituasjonene (Desmond 2004, 

England 2002, Schoenberger 1991). 

Intervjusteder representerer en mikroskala av sosioromlige forhold, synliggjort i skjæ-

ringspunktet mellom maktdynamikker og de sosiale relasjonene som intervjusituasjonen ska-

per (Elwood og Martin 2000: 650). Disse innebærer personlige karakteristikker, sosial posi-

sjon og samfunnsmessige normer, som påvirker hvordan informant og forsker oppfatter hver-

andre og forskningssituasjonen. Makt eksisterer i alle typer sosiale forhold er det heller ikke 

mulig å se bort i fra dette elementet når man foretar forskning. Det eksisterer ulike typer 

maktforhold mellom forsker og informant, og selv om forskere ofte antar at maktforhold er 

asymmetriske i forskerens favør er ikke dette nødvendigvis alltid tilfellet (Dowling 2010).  

Begrepet elite er langt fra et entydig og uproblematisk, og ordet elite bærer assosia-

sjoner til overlegenhet. Hvorvidt en person ansees som enelite vil variere ut i fra situasjoner 

og settinger. Samtidig kan maktrelasjoner i seg selv ansees å være flytende, og informanten 

og forskern kan holde på makten ved ulike tidspunkt i løpet av et intervju (Smith 2006). En 

fellesnevner for en elite er at dette er personer i maktposisjoner, enten ut i fra deres sosiale 

posisjon sammenlignet med forskeren eller den gjennomsnittlige personen i samfunnet. Men, 

denne eliten vil ikke nødvendigvis oversette deres makt og autoritet til intervjusituasjonen. 

En definisjon på hva en elite er vil derfor i tillegg til sosial posisjon innebære personer med 

ledende stillinger i organisasjoner, foretak eller grupper (Harvey 2011). Utfordringer som 

oppstår i møte med eliter trenger derfor ikke å være unike for eliteintervjuene. Man kan ar-

gumentere for at en differensiering mellom elite og ikke-elite er overflødig og at eliteinterv-

juer ikke skiller seg fra andre typer intervjuer (Smith 2006). Jeg opplevde å møte på utford-

ringer spesielt relatert til maktrelasjoner i intervjusituasjonene, som gjør det til et relevant 

tema å belyse. Jeg støtter meg derfor på den ovennevnte definisjonen, da mine informanter 

nærmest utelukkende var personer i viktige stillinger i foretak eller holdt posisjoner i indu-

strien, hvor de holdt stillinger med en viss grad av makt. Jeg opplevde også selv en maktba-

lanse i informantenes favør, selv om dette forholdet på ingen måte var fastlåst.  

Valentine (2005) skriver at eliteinformanter ofte kontrollerer tilgang til informasjon 

og viten, og at de ofte ønsker å aktivt påvirke forskningsprosessen og fokusområde. Kunn-

skap er makt, og de som sitter på denne kunnskapen har da nødvendigvis også denne makten. 

Jeg opplevde dette spesielt i ett tilfelle, hvor min rolle som forsker og intervjuer hadde svært 

liten betydning. I dette tilfellet var det svært vanskelig å utøve noen kontroll over temaer som 

ble diskutert, og min informant snakket mye om aspekter som var perifere eller omhandlet 
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helt andre tematikker enn de jeg undersøkte i mitt prosjekt. Her lot jeg, etter gjentatte forsøk 

på å gjenvinne kontrollen over intervjuet å la informanten beholde styringen. Jeg gikk her 

helt bort fra intervjuguiden min da det var tydelig at mine forberedte spørsmål ikke ville bli 

besvart. Her dro jeg nytte av mitt forarbeid og kunnskap om studieområdet. 

I likhet med andre typer intervjuer vil den beste måten å tilnærme seg eliteintervjuer 

variere fra ett intervju til et annet. Harvey (2011) skriver at forskeren igjennom intervjuet 

viser at de har gjort sine hjemmelekser. I situasjoner hvor jeg kunne vise frem kunnskap om 

industrien eller studieområdet følte jeg at maktbalanse utjevnet seg eller tippet i min favør, og 

deltakere fremstod ved flere tilfeller imponert eller beroliget av min kunnskap. I andre tilfel-

ler opplevde jeg derimot å kunne dra nytte av å ta på meg en rolle som ’naiv og uvitende ung 

forsker’. Dette førte til at informantene fremsto mer villig til å forklare ulike situasjoner og 

holdninger i dybden, som i flere situasjoner avslørte forhold i studieområdet jeg tidligere ikke 

hadde hatt tilgang til. 

Endring av forskningsfokus 

Det er vanlig i kvalitative studier at forskningsspørsmål endrer seg i gjennom forskningslø-

pet. Dette har også vært tilfellet i denne studien. I løpet av datainnsamlingen endret studiens 

forskningsfokus seg noe. Dette skjedde hovedsakelig for å tilpasse meg hva jeg opplevde at 

mine informanter anså som viktig for muligheter i verdikjeden og hva som påvirket disse 

mulighetene. Åpenhet rundt tematikk i intervjusituasjonen tillot et relativt enkelt skifte av 

fokus. Som nevnt ble kontakt med potensielle informanter ofte opprettet via e-mail. I denne 

initiale kontaktfasen ble formålet for studien presentert. Som det fremkommer i Vedlegg 4 

var forskningen i starten fokusert mer mot miljø. Dette var tydelig når jeg presenterte min 

forskning. Jeg opplevde likevel at jeg i samtlige intervjuer presenterte hva jeg ønsket å utrette 

ved starten av intervjuene. Siden jeg gjennomførte delvis strukturerte intervjuer var det også 

åpent for mine informanter å trekke inn det de selv anså som avgjørende. I løpet av datainn-

samlingen ble det tydelig hvilke utfordringer og muligheter de intervjuede lærprodusentene 

og andre aktører tilknyttet bransjen selv oppfattet som viktige. På bakgrunn av dette ble 

forskningsfokus tilpasset i løpet av datainnsamlingen, og ledet til studiens endelige problems-

tilling. På bakgrunn av åpenheten rundt tematikk og forskningsfokus i møte med mine infor-

manter opplever jeg derfor ikke denne endringen som problematisk, da forskningen slik den 

ble presentert ansikt-til-ansikt reflekterer at forskningen var relativt ’åpen’. 
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3.2.4 Bearbeidelse av dataene 

Igjennom datainnsamlingen samles det inn en stor mengde data, som må bearbeides, organi-

seres og vurderes, for å klargjøre meningsinnhold og betydninger. Analyse i kvalitative case-

studier er en vedvarende retroduktiv prosess i hele forskningsprosessen, mellom empiriske 

funn og teoriens analytiske rammeverk (Ragin og Amoroso 2011). Med andre ord vil analy-

sen være påbegynt allerede under datainnsamling.  

Transkribering 

Analyser av talte ord tar utgangspunkt i hvordan informanten skaper mening i sine erfaringer, 

gjennom hvordan de uttrykker seg (Thagaard 2009). Det første steget i en analyse er å sortere 

dataene på en lesbar og vurderingsklar måte, hvor talte ord transformeres til skrevet tekst 

gjennom transkribering av intervjuer (Crang 2005).  

Studiens kvalitative intervjuer har resultert i en rekke lydopptak. Slike lydopptak til-

byr bare en begrenset redegjørelse av meningsinnholdet i intervjuene, ettersom følelser, ges-

ter, reaksjoner og uttrykk bare delvis uttrykkes gjennom lydopptakene du sitter igjen med. 

Følgelig bør transkriberingen også gjøres så fort som mulig etter at intervjuet er gjennomført, 

mens alle detaljer fra intervjuet er ferskt i minne, spesielt uuttalt kommunikasjon og menings-

formidling (Crang 2005). Jeg begynte å transkribere mine intervjuopptak under feltarbeidet, 

men de fleste intervjuene ble likevel transkribert etter fullendt feltarbeid. Da de fleste inter-

vjuene ble transkribert utover sommeren og høsten etter endt feltarbeid kan meningsinnhold i 

intervjuene ha gått tapt. Jeg vurderer likevel mine transkripsjoner som ganske nøyaktige, da 

jeg under intervjuene som nevnt også tok grundige notater. Jeg skrev også en detaljert felt-

dagbok under oppholdet i Sør-Afrika, som jeg ved flere anledninger har vendt tilbake til for å 

forsikre meg om at ingen detaljer har blitt oversett. Intervjuene har blitt transkribert så ordrett 

som mulig for at meningsinnholdet i intervjuene ikke skulle gå tapt (Dunn 2010). Jeg har 

likevel valgt å renskrive noen av mine sitater med tanke på grammatiske feil og ’falske star-

ter’ på setninger. Det har ført til at sitatene gjengitt i teksten ikke alltid er nøyaktig slik de ble 

tatt opp.  

Transkribering klargjør intervjudata som samles inn for analyse (Kvale og Brinkmann 

2010), og er et avgjørende ledd i dataanalysen. Jeg har opplevd transkribering som meget 

verdifull prosess som har økt min forståelse av dataene og informantene. Denne prosessen 

har derfor ikke bare forberedt mine data for analyse, men den har også forberedt meg. 

Dataanalyse og koding 
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Dataanalyse er en form for fortolkning, hvor viktige aspekter ved dataene trekkes ut 

(Thagaard 2009). Kodingsprosessen begynner også under datainnsamlingen, og fortsetter 

gjennom transkribering av datamateriale og analysen.Datainnsamling fører til mye data, og 

for å kunne trekke ut meningsinnholdet i dataene har det vært viktig å systematisere dataene 

gjennom koding. Kodingsprosessen innebærer å tilegne deler av datamaterialet begreper som 

viser meningsinnhold i teksten (Cope 2010). Sentralt i kodingsprosessen er å definere de re-

levante kodene og tolke observerte mønstre (Saldana 2012). Jeg har benyttet meg av datapro-

grammet Nvivo for å bistå meg i kodingsprosessen. 

Det finnes ikke én riktig måte å gjennomføre koding på . Følgende vil kodingsproses-

sen som har blitt gjennomført her være en av utallige måter å kode datamateriale. Jeg startet 

med innledende koder for å bryte ned kvalitative data i adskilte deler for å bedre undersøke 

og sammenligne data (Saldana 2012). Jeg tok i bruk koder som kostnader, ferdigheter og 

oppkjøper. Deretter fulgte en aksiell kodingsprosess hvor data som ble oppdelt i den innle-

dende kodingen ble satt sammen igjen i kategorier som institusjoner, verdikjede og mulighe-

ter. Slik begynte også det analytiske arbeidet med å klassifisere dataene inn i analytiske kate-

gorier. Det analytiske arbeidet har på denne måten bestått av datareduksjon av en stor meng-

de data til en liten mengde analytiske kategorier som skaper orden og struktur i arbeidet. 

Verdikjedeanalyser innebærer en høy grad av slik datareduksjon, ettersom verdikjeder i seg 

selv er forenklinger av kompliserte forhold og relasjoner som observeres 

Utover i arbeidet ble oppgavens koder bearbeidet i en frem-og-tilbake prosess mellom 

empirien og oppgavens teoretiske rammeverk, som resulterte i de fire følgende kategoriene: 

oppbygning av verdikjeden, styringsstrukturer i verdikjeden, utvikling av lokal industri, den 

institusjonelle konteksten for produsenter, og oppgraderings- og nedgraderingsprosesser. Ko-

dingsprosessen gir også muligheter til å øke dataens refleksivitet, ettersom dataene blir koblet 

opp mot ulike koder, og forholdet mellom ulike koder. 

3.3 Etiske vurderinger 

Ethvert forskningsprosjekt må ta høyde for en rekke etiske utfordringer relatert til datainn-

samling og forskning. Som forskere trer vi inn i et forhold med våre informanter, et forhold 

som innebærer flere etiske ansvar når det gjelder vår forskning og de vi ’forsker på’.  

Forskningsetikk innebærer forskerens adferd og deres ansvar og forpliktelser ovenfor 

de som er involvert i forskningen (Dowling 2010, Silverman 2014). Videre vil jeg beskrive 
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de etiske utfordringene jeg møtte i mitt prosjekt, og hvilke forholdsregler jeg har tatt for å 

sikre god praksis i min forskning. 

3.3.1 Informert samtykke 

Sentralt i forskningsetikk er ideen om informert samtykke. Informert samtykke betyr at de 

som deltar i forskningen vet at de blir forsket på og at de har rett til å få informasjon om 

forskningen (Ryen 2002). Dette innebærer å gi informanter informasjon om hensikten med 

studien, hvem forskeren er, hvordan dataene skal brukes og behandles, og hva deltakelse vil 

kreve av dem – temaer som vil bli dekket og hvor mye tid som er nødvendig (Lewis 2003). 

Informanter bør også informeres om deres rett til å trekke seg fra prosjektet til enhver tid, 

samt hvilke fordeler og ulemper deltakelse kan innebære (Kvale og Brinkmann 2010). Dette 

prosjektet er meldt til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) og forholder seg til 

NSDs krav til informert samtykke (NSD 2015).  

Vedlegg 4 viser skjemaet for informert samtykke brukt i denne studien. Skjemaet ut-

rykker derimot ikke endringer i forskningsfokus. Formålet med studien og mitt forskningsfo-

kus ble derimot diskutert i forkant av hvert intervju. Alle mine informanter fikk et skriftlig 

samtykkeskjema som informerte dem om prosjektets omfang og deres rettigheter, og som vi 

sammen gikk igjennom i forkant av alle intervjuer. Dette ga også mine informanter mulighet 

til å uttrykke sine tanker rundt studien og hvilke implikasjoner deres deltakelse vil ha for 

dem. Informert samtykke gjør det også klart hvorvidt informanter vil bli identifisert med 

navn eller kommentarer knyttet til dem (Lewis 2003). Skrivet om informert samtykke tillot 

også informantene å avgjøre i hvor stor grad de ønsket å anonymiseres ved å avgjøre hvorvidt 

de ønsket å bli identifisert med navn i denne oppgaven. Dette ble gjort for å sikre anonymitet 

og konfidensialitet. 

3.3.2 Anonymitet og konfidensialitet 

Anonymitet og konfidensialitet er svært viktig i kvalitativ forskning, fordi kvalitativ forsk-

ning innebærer en grad av invasjon i informanters liv. Anonymitet innebærer at identiteten til 

de som deltar i forskningen ikke kan bli kjent utenfor prosjektet, mens konfidensialitet betyr 

at man skal unngå å tilskrive kommentarer til identifiserte deltakere. Dermed er det viktig å 

unngå direkte henvisninger, ved at kommentarer knyttes til et navn eller en spesifikk rolle, og 

indirekte henvisninger, ved å referere til karaktertrekk som kan identifisere personen, må 

unngås (Lewis 2003). 
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De som deltar i studier skal selv kunne avgjøre om de ønsker å bli behandlet konfi-

densielt. Mine informanter kunne derfor velge om de ønsket å bli gjengitt med navn, posi-

sjon, stilling og tilhørighet i forskningen. I visse tilfeller, spesielt der informantene har frem-

tredende eller offentlige verv vil det være vanskelig og sikre anonymitet og konfidensialitet 

(Silverman 2014). Ut ifra av mine informanters posisjoner i industrien har de i min studie 

blitt anonymisert så langt dette er mulig. Det er tenkelig at noen av mine informanter, spesielt 

de i offentlige stillinger, kan bli gjenkjent til tross for at deres posisjon og tilhørighet er 

skjult, noe studiens deltakere også ble informert om. Siden lærindustrien i Sør-Afrika er for-

holdsvis liten, var min erfaring at alle informantene var godt kjent med hverandre. Jeg har tatt 

flere grep for å sikre anonymitet og konfidensialitet så langt det har vært mulig. Ingen fore-

tak, grupper eller myndighetsorganer gjengis med navn, og ingen sitater tilskrives bestemte 

personer. Passordbeskyttede databaser for datalagring har blitt brukt, for å sikre at intervjuda-

taene er konfidensielle. 

Anonymitet og konfidensialitet kan svekkes hvis intervjuer eller deltakelse avtales 

med eller via en tredjepart. I slike tilfeller kan ikke absolutte garantier for anonymitet gis 

(Lewis 2003). Da flere av mine intervjuer ble arrangert av min portvakt, og min portvakt også 

var med på flere intervjuer eller var på intervjuområdet under intervjuene har det ikke vært 

mulig å sikre full anonymitet i mange tilfeller. Dette fremstod likevel ikke som et problem, 

fordi det flere ganger ble nevnt at min kontakt hadde kjennskap til all informasjonen som ble 

delt. 

3.4 Forskningens kvalitet 

Til nå har kapitlet tydeliggjort hvordan dataene har blitt samlet inn, bearbeidet og tolket, så 

vel som utfordringer denne prosessen kan innebære. En vurdering av dataenes kvalitet er 

også nødvendig, og runder av dette metodekapitlet. Thagaard (2009) beskriver kvalitet i data-

ene som spørsmål om reliabilitet, validitet og overførbarhet. 

Reliabilitet dreier seg om forskningens pålitelighet. Pålitelighet støtter seg på nøye 

beskrivelser av hva man som forsker har foretatt seg. Deling, tolkning og representasjon av 

andres erfaringer og meninger er ikke noe å ta lett på. Siden jeg presenterer representasjoner 

av andre er det nødvendig å sikre at andre også kan vurdere min forskning, og stole på at da-

taene jeg presenterer er pålitelig. Dette kan gjøres ved å gjøre rede for hvordan dataene utvik-

les (Thagaard 2009). Bradshaw (2010) foreslår at nøye dokumentasjon av hvert trinn i forsk-
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ningen styrker påliteligheten, og jeg har, ved å gi en grundig vurdering og presentasjon av 

dataene og analyseprosessen i dette metodekapitlet, styrket påliteligheten i min oppgave. 

Validitet omhandler spørsmål om forskningens gyldighet (Thagaard 2009). Gjenspei-

ler forskningen nøyaktig fenomenene som studeres, slik de oppfattes av studiens deltakere? 

(Lewis og Ritchie 2003). Dette er et viktig spørsmål å stille seg når man tolker noen andres 

situasjon. Ved å kritisk vurdere grunnlaget for mine tolkninger sikrer jeg studiens validitet. 

Jeg har gjort dette ved å tydeliggjøre grunnlaget for mine fortolkninger, ved å vise grunnlaget 

for de slutningene jeg tar. Metodekapitlet presenterer hvordan dataene har blitt samlet inn, og 

i analysen bygger jeg opp under mine tolkninger og vurderinger ved å vise til disse dataene 

og andre vurderinger av fenomenene som studeres og studiens case. 

Overførbarhet dreier seg om hvorvidt studiens funn også kan brukes i andre sammen-

henger (Thagaard 2009). I hermeneutikken fremgår det at kunnskap er kontekstuell, og kunn-

skap som oppnås vil derfor ikke automatisk kunne overføres til en annen situasjon (Kvale og 

Brinkmann 2010), og det er opp til den enkelte som ønsker å ta i bruk kunnskapen som opp-

nås i en annen kontekst å vurdere hvorvidt funnene er overførbare. Et av formålene med ca-

sestudier å skape kunnskap ut over det caset som har blitt studert. Casestudier kan generalise-

res til teoretiske påstander i det som kalles analytisk generalisering, som innebærer begrun-

nede vurderinger av hvorvidt funn fra en studie kan si noe om hva som kan komme til å skje i 

andre situasjoner (Kvale og Brinkmann 2010). . Studiens overførbarhet vil derfor bli vurdert i 

oppgavens konklusjon. 

I dette kapitlet har jeg gitt en detaljert beskrivelse av studiens forskningsprosess, 

hvordan data har blitt samlet inn, bearbeidet og analysert. Min grundige dokumentasjon av 

denne prosessen har vært viktig for å gjøre oppgaven så åpen som mulig for gransking, og jeg 

bestreber reliabilitet og validitet i min studie ved å vise grunnlaget for de slutningene jeg 

gjør. 
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4 Verdikjedens oppbygging og struktur 
I dette analysekapitlet vil oppgavens første forskningsspørsmål besvares, som spør: hva kjen-

netegner de sørafrikanske lærprodusentenes verdikjede i dag? 

 Sentralt i verdikjedestudier er en vurdering av hvordan verdikjeden er bygget opp. Ved å 

beskrive verdikjedens produksjonsprosess og særegenheter, oppbygging, omfang og struktur, 

tilbyr kapitlet en empirisk forankring til spørsmål om ’hvor’ og ’hvordan’ verdikjeden for 

sørafrikansk billær organiseres og styres. I første del vil lærets produksjonsprosess og verdi-

kjede beskrives. I andre del vil styringsforholdet mellom bilprodusenter og lærprodusenter 

vurderes. 

4.1 Fra en innsats til et ferdig produkt 

Sørafrikansk lær går igjennom en rekke produksjonsprosesser, som omdanner rå huder til 

bilinteriør, for å finne sin vei inn i biler. Lær er et biprodukt i dyreproduksjon, og er derfor 

avhengig av kjøttindustrien for sine råvarer – rå huder (Memedovic og Mattila 2008). Den 

lokale verdikjeden i Sør-Afrika er svært forbeholden bilindustrien, som gjør seg spesielt gjel-

dende i verdikjedens struktur. Den studerte verdikjeden er altså høyst avhengig av andre næ-

ringer.  

Lærproduksjon for bilindustrien anses av lærprodusenter selv å være spesiell, da 

”…automotive leather is the only automotive value chain that turns an organic and perishable 

material into an industrial product that conforms to the stringent end product requirements of 

the [automotive assembly plants]” (Bezuidenhout 2015: 3). Dette bidrar til å identifisere ver-

dikjeden som samtidig integrert og unik i bilindustriens verdikjede. Lærindustrien har dermed 

sin egen verdikjede, samtidig som deler av den inngår i bilverdikjeden. Forholdet mellom 

lærprodusenter og bilindustrien når det gjelder utviklingen av industrien vil bli utdypet i ka-

pittel 5.  

På starten av 2000-tallet presenterte Ballard to verdikjedestudier av Sør-Afrikas lær-

industri (2001, 2002), med et formål om å gi et innsyn i nøkkeltrender, utfordringer og mu-

ligheter i landets lærindustri. Mye har endret seg siden Ballard presenterte sine funn. Lærin-

dustrien i Sør-Afrika har blitt lite studert over de siste 15 årene, og nøyaktige data og sta-

tistikk for lærproduksjon i Sør-Afrika er generelt ikke tilgjengelig. Dette gjør at det er en 

mangel på oppdatert informasjon om hvordan lærindustriens verdikjede ser ut i dag. Det kan 
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derfor være vanskelig å fastslå nøyaktige endringer og ytelse i industrien, og gjør data samlet 

inn fra de ulike garverier og lærprodusenter i denne studien desto viktigere. Noe data finnes 

imidlertid. En organisasjon som representerer landets kjøttindustri, South African Meat In-

dustry Company (SAMIC), anslår at Sør-Afrikas produksjon av huder er mellom 2,2 og 2,4 

millioner årlig, hvorav 80%, eller 1,9 millioner, er egnet for bilindustrien. Sør-Afrikas bilin-

dustri krever omlag 3 millioner huder årlig, som gjør det nødvendig å importere lær (ITC 

2010).  

Den følgende presentasjonen viser hvordan lederselskaper 'oppover’ i verdikjeden og 

lærprodusenter ’nedover’ i verdikjeden er lenket sammen og legger til verdi i omdannelsen av 

rå huder til ferdige seter og biler. Fremstillingen baserer seg i hovedsak på mine empiriske 

data, samt enkelte akademiske kilder.  

Figur 1 viser produksjonsprosessen for produksjon av lær som inngår i verdikjeden, 

og viser transformasjonen av huder fra råmateriale til anvendbart produkt. 

 

 

	
 
 
Figur 1. Produksjonsprosess for fremstilling av lær 
Kilde: Hesselberg og Knutsen (2002), egne data. 
 

4.1.1 Verdikjeden 

Det første trinnet i verdikjeden gjennomføres i slakterier og innebærer utvinning av huder, fra 

husdyr avlet primært for kjøttforbruk. Hudtilførselen er direkte avhengig av kjøttindustrien, 

og følgelig er tilgjengeligheten av materiale direkte avhengig av størrelsen på dyrebefolk-

ningen, hvor stor andel av hudene som er brukbar, samt vekt og størrelse på hudene (FAO 

2013). Hudene produsert i Sør-Afrika i dag vurderes å være av høyere kvalitet enn andre af-

rikanske og asiatiske huder, men av lavere kvalitet enn huder produsert i Australia, Argenti-

na, USA og Europa (DAFF 2015). Det har blitt satt i gang ulike satsingsprogrammer for å 

forbedre hudkvaliteten (Bezuidenhout 2015), som vil bli beskrevet nærmere i kapittel 5 og 6. 

Sørafrikanske huder er likevel dyrere enn andre steder; fra 1997 til 2009 hadde hudpriser 

vokst med 56% i Sør-Afrika, mot 26% i Tyskland. Denne prisveksten skyldes støttepro-
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grammer, som Motor Industry Development Programme (MIDP), som gjennom kreditt for 

lokalt innhold i produksjonen skapte høy etterspørsel og dermed også høye priser (ITC 2010).  

Mesteparten av  lokalt produsert huder går inn i den lokale verdikjeden. 

Det andre trinnet i verdikjeden innebærer produksjon av delvis behandlede huder i en 

innledende garveprosess. Det finnes flere ulike former for slik garving, men den mest utbrak-

te gjør bruk av krom. Krom er et potensielt svært giftig og forurensende kjemikal, noe som 

gjør dette til et omdiskutert trinn i produksjonen (Hesselberg og Knutsen 2002). Kromgarvet 

lær er vanskelig å resirkulere, som har ført til at visse bilprodusenter foretrekker å bruke 

kromfritt lær, kalt Wet-White (Thanikaivelan m.fl. 2005). Kromgarvet lær refereres til som 

Wet-Blue i denne oppgaven. Navnet kommer av at hudene garves og lagres våte, og garving-

en etterlater hudene farget lys blå. Billærprodusentene i Sør-Afrika gjør nesten utelukkende 

bruk av kromgarvet lær i sin produksjon. 

Et stort Wet-Blue garveri produserer om lag 2500 huder per dag (Leder i Wet-Blue 

garveri , 29.06.2015), men produksjonen vil variere noe fra garveri til garveri. Hovedrollen til 

disse garveriene er å fordele huder til gjengarving og ferdigstilling både innenlands og uten-

lands. Wet-Blue garveriene er derfor ofte hudforhandlere i industrien, og kontrollerer på den-

ne måten tilførsel av huder i verdikjeden. De delvis behandlede hudene går videre til ulike 

typer gjengarvere, for eksempel bilgarverier, hvor de gjør delvis behandlede huder om til det 

konsumenter gjenkjenner som ferdig lær. En del huder eksporteres også i dette trinnet.  

I bilindustrien i Sør-Afrika opererer Wet-Blue garveriene under kontrakt med bil-

garveriene. Wet-Blue garveriene har ikke noe direkte ’eierskap’ til hudene de produserer, og 

de produserer etter spesifikasjoner satt av bilgarveriene oppover i kjeden.  

I det tredje trinnet i verdikjeden ferdigstilles læret. Produsentene som befinner seg på 

dette trinnet er omtalt som bilgarverier av mine informanter. Bilgarveriene gjennomfører 

crusting og overflatebehandling. Før crusting er læret hardt og tykt, og i crustingprosessen 

tynngjøres, mykgjøres og gjengarves hudene. Crusting etterfølges av overflatebehandling, 

hvor hudene farges til rett farge, slipes til riktig tykkelse, impregneres for å gjøre det slite-

sterkt og overflatebehandles etter spesifikasjoner bestemt av oppkjøperen (Ballard 2001), 

bilprodusentene. Bilprodusentene spesifiserer blant annet hvor tykke hudene skal være, og 

hvilken farge det skal ha. 

Bilgarveriene får tilgang til mesteparten av hudene som produseres i Sør-Afrika. De 

delene av hudene som ikke er av god nok kvalitet blir solgt videre til fottøysektoren. Det er 

også store forskjeller mellom bilgarverier og andre produsenter, spesielt med tanke på ka-

pabilitetsnivå mellom de ulike typene av lærproduksjon. I følge to av mine informanter (Di-
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rektør i bilgarveri, 15.06.2015, daglig leder i bilgarveri, 17.06.2016) produserer de største 

bilgarveriene mellom 5000 og 10000 huder om dagen. Til sammenligning anslo lederen i et 

lite garveri som produserer for det lokale markedet at produksjon i full kapasitet vil være 100 

ferdige huder om dagen, men at gjennomsnittet var på om lag 40 (Leder av småskalagarveri, 

06.07.2015).  

Bilgarverien kutter også lær til paneler, som senere sys sammen til setetrekk i setefab-

rikker. Denne funksjonen er en relativt nylig tilegnelse: tidlig på 2000-tallet opplevde flere 

bilgarverier økt verdiskapning i produksjonen, og noen garverier utvidet på denne tiden sin 

produksjon til å inkludere kutting (Ballard 2001). I dag er dette en av de mest innbringende 

funksjonene for bilgarveriene, men muligheten til å utføre denne funksjon har nylig blitt lagt 

under press. En informant fortalte at for fem år siden gikk omlag 90% av produksjonen deres  

til kuttede paneler, men i dag utgjør kutting kun omlag 50%. Grunnen til at mye av kuttingen 

gått tapt er slutmarkedets geografiske avstand til Sør-Afrika; store deler av produksjonen 

eksporteres til Europa, enten som kuttede deler eller som monterte seter,  og en informant 

mente de eksporterte så mye som 80% av produksjonen (Finansdirektør i bilgarveri, 

11.06.2015). Siden lær er et ”living, breathing organic material” (Driftsleder i setefabrikk, 

30.06.2015) kan det endre størrelse og fasong etter garvingen. Dette er en utfordring etter at 

læret er kuttet, da de ikke lenger vil passe til bilprodusentenes setedesign. Dersom neste trinn 

i prosessen gjennomføres i Sør-Afrika kuttes læret av bilgarveriene. Dermed avgjør den geo-

grafiske plasseringen av det neste trinnet i verdikjeden om bilgarveriene utfører kuttefunksjo-

ner. Bilgarveriene har ingen direkte kontakt med sine oppkjøpere, og avgjør ikke hvor pro-

duksjonen går videre opp i verdikjeden. De har derfor lite kontroll over hvorvidt de utfører 

kutteoperasjoner. 

I det fjerde trinnet i verdikjeden produseres det ferdige produktet. Dette trinnet i ver-

dikjeden består av sying av lær for å lage setetrekk og interiør for bilindustrien, utført av sete-

fabrikker. I Sør-Afrika lager disse produsentene også ferdige seter. Tidligere utførte setefab-

rikkene også kutteoperasjoner (Ballard 2002), men dette er ikke lenger tilfellet (Driftsleder i 

setefabrikk, 30.06.2015). Bilprodusentene benytter seg i stadig større grad av seteprodusenter 

i Europa, og grunnet en høy andel eksport forsvinner seteprodusentene ut av den lokale ver-

dikjeden. Dette har en negativ effekt på bilgarveriene, fordi deres mulighet til å utføre kutte-

operasjoner legges under press. Et interessant aspekt i dette trinnet er at mange seteprodusen-

ter i Sør-Afrika faktisk anser seg selv å være en del av bilindustrien heller enn lærindustrien. 

Disse foretakene er for eksempel ikke registrert i noen bransjeorganisasjoner for lærindu-

strien, som bilgarveriene og Wet-Blue garveriene for eksempel er, men er heller assosiert 
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med bilindustriens bransjeorganisasjon, National Association of Automotive Component and 

Allied Manufacturers (NAACAM) (Ballard 2001). Dette vitner om et skille innad i den loka-

le industrien, mellom lærprodusent og bilprodusent. Seteprodusenter er likevel en tydelig del 

av lærindustriens verdikjede, da de produserer og tilfører økt verdi til et lærprodukt. De anses 

derfor her som en lærprodusent.  

Det femte og det sjette trinnet i verdikjeden innebærer montering av ferdige biler. 

Produksjon på dette trinnet involverer ingen behandling av lærprodukter. Bilene som blir 

produsert i dette trinnet blir i hovedsak eksportert, fortrinnsvis til Europa, men også til USA 

og Australia. I følge direktøren i et av bilgarveriene eksporteres mesteparten av produksjonen 

før eller siden: 

”Probably 40% of our business gets exported directly. And of the 60% balance pro-
bably 80% gets exported by the sewing companies. What I’m trying to say is, out of 
our production, the portion that stays in South African is very low. … You end up 
with probably about 15-20% staying in a South African car, the rest ends up, directly 
or indirectly, in Europe” (15.06.2015). 

Svært lite av sørafrikanske lær produsert for bilindustrien forblir derfor i landet. En god del 

lær eksporteres av bilgarverier i ulike stadier av ferdigstilling. Dette kan være alt fra crust og 

hele garvede skinn til kuttede setepaneler, og i løpet av de siste fem årene har eksport begynt 

å forekomme tidligere og tidligere i produksjonen.  

Ut i fra verdikjedetrinnene beskrevet vil produksjonsprosessen som omdanner en rå 

hud til ferdig lær kunne deles inn i fire hovedkategorier: forhåndsbehandling og lagring, 

garveoperasjoner, etterbehandling og ferdigstillende aktiviteter (Memedovic og Mattila 

2008). Gjennomgangen som har blitt presentert belyser lærets produksjonsprosess slik den 

forekommer i verdikjeden, hvor lærprodusentene befinner seg på trinn to, tre og fire. De ulike 

trinnene i den lokalt forankrede verdikjeden, slik det presenteres i dette kapitlet, er summert i 

Figur 2. Gjennomgangen har belyst hvordan verdikjeden i økende grad blir lagt under press, 

fordi setefabrikker forsvinner ut av landet og den lokale verdikjeden. Forholdene som har ført 

til dette vil bli nærmere vurdert i neste kapittel. 
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Figur 2. Verdikjede for lærproduksjon i Sør-Afrika, 2015 
Kilde: Egne data. 

4.1.2 Lokale verdikjedeaktører 

På industrinivå er verdikjeden, som fører lær fra et råmateriale til et ferdig produkt, geogra-

fisk forankret i Sør-Afrika, ettersom alle trinnene i produksjonen eksisterer i landet.  

Den lokale lærproduksjonen var originalt sentrert rundt produksjon av fottøy og andre 

generelle varer, og hovedsakelig langs kysten i byer som Port Elizabeth, Cape Town og Dur-

ban, men senere også innenlands i områder som Gauteng. I følge en rapport på lærindustrien 

publisert av DAFF (2015) er det i dag totalt 32 registrerte garverier i Sør-Afrika (foruten ek-

sotiske garverier), hvor syv er bilgarverier. I løpet av datainnsamlingen ble det derimot klart 

at det faktisk bare er to igjen, de andre fem har stengt sin drift i løpet av de siste ti årene. 

(Sektorspesialist 12.06.2015). Dette gjør at det er vanskelig å komme med anslag over indu-

striens størrelse. De to eneste bilgarveriene i landet holder til i Gauteng. Flere av hudforhand-

lerne er lokalisert i Port Elizabeth, i tillegg til Durban og Gauteng (ITC 2010). Bilgarveriene 

får sine huder fra sørafrikanske og internasjonale Wet-Blue garverier (Direktør i bilgarveri 

15.06.2015, daglig leder i Wet-Blue Garveri 15.06.2015, daglig leder i bilgarveri 

17.06.2015), ettersom den lokale produksjonen av huder ikke er tilstrekkelig for å møte lær-

produsentenes behov. Bilgarveriene forsynes av totalt syv lokale forhandlere. To seteprodu-
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senter produserer lærinteriør i landet, og begge har produksjonsanlegg i nærheten av Pretoria, 

i Port Elizabeth, og i East London. En tredje seteprodusent har nylig flyttet sin produksjon av 

lærseter, fra sine produksjonsanlegg i nærheten av Pretoria, og til  

Lesotho. 

Den lokale bilindustrien holder til i klynger rundt om i landet. I Sør-Afrika er det i 

dag syv bilprodusenter. Tre har monteringsfabrikker i Gauteng rundt Pretoria: Ford, BMW og 

Nissan. Eastern Cape er hjem til tre monteringsfabrikker: Volkswagen i Uitenhage, General 

Motors i Port Elizabeth, og Mercedes Benz i East London. Toyota har en monteringsfabrikk i 

Durban, Kwazulu-Natal (Bransjespesialist for delkomponentsektoren, 09.06.2015).  

Komposisjonen av det lokale økonomiske marked, med tanke på antall bilgarverier 

har altså endret seg relativt drastisk over de siste årene. Kart 2 viser hvor de ulike produsen-

tene er lokalisert. 

 

 
Kart 2. Plassering av bil- og lærproduksjon 
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4.1.3 Verdiøkning i verdikjeden 

De ulike trinnene i verdikjeden tilfører også ulik verdi til sluttproduktet. I Ballard (2002:31-

32) beskrives verdiøkningen i produksjonsprosessen, hvor Ballard skriver følgende:  

”sewing covers only constitutes 30% of the value adding to finished leather, whereas 
cutting accounts for 70%. Importantly, whoever cuts panels from the tanned leather is 
in a position to manipulate the ‘yield’ of the leather. If they are able to cut a higher 
yield than they actually declare to the buyer of the leather they are able to make more 
money.” 

Ballard forklarer hvordan lærprodusentene som kontrollerer kutting av lær også kan få høyere 

utbytte. Dette er fordi lærprodusentene gjør anslag til bilprodusentene over hvor store deler 

av hudene de kan gjøre bruk av når de forhandler kontrakter med oppkjøperne, og de blir 

betalt på dette anslaget. Hvis produsentene kan få mer ut av hudene enn de anslår medfører 

dette derfor økt profitt, ettersom de da trenger mindre råmateriale. Således vil de møte tap 

dersom de ikke er i stand til å produsere det de anslår. Dette henger sammen med hudenes 

kvalitet. Sitatet viser at kutting tilfører mest verdi i produksjonen. Verdien som blir lagt til i 

hvert av trinnene i verdikjeden er presentert i Tabell 1.  
 

Tabell 1. Bearbeidingsverdi i verdikjeden for bilinteriør av lær 

 
Kilde: Bezuidenhout 2015:3 
 

4.1.4 Produksjonskostnader 

Figur 3 viser hvordan et utvalg av mine informanter vurderer sine produksjonskostnader. I 

egen datainnsamling av garverienes kostnadsstruktur fant jeg at arbeidskostnader utgjøre 

mellom 5% til 30% av de totale kostnadene. Mine data presenterer et stort spenn mellom uli-

ke lærprodusenters vurdering av arbeidskostnader. Disse dataene illustrere at for de sørafri-

kanske garverne er produksjonen kapitalintensiv snarere enn arbeidsintensiv, ettersom kost-

nadene for råmateriale og kjemikalier er høye. Det fremgår også at bilgarveriene har en langt 

mer kapitalintensiv produksjon sammenlignet med de som garver eksotiske huder, blant an-

net struts og krokodillehuder. Videre behandling av lær til produkter, gjennom kutting, sying 

Prosess Rå huder Wet-Blue Gjengarving,  
ferdigbehandling og kutting 

Sying og produksjon 
av bilinteriør 

Tillagt verdi 5-8% 24-25 % 38- 42% 20-25% 
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og montering, er derimot langt mer arbeidsintensive. Dette kom frem under datainnsamling-

en.  

Dataene presentert i Figur 3 viser også at rå huder utgjør den desidert største utgiften 

for produsentene. Sett i sammenheng med landets høye hudpriser og en hudkvalitet som fal-

ler midt på treet sammenlignet med andre regioner, kan dette indikere at lærprodusentene er 

dårligere stilt enn konkurrenter, blant annet i Europa, når det gjelder huder. Nylige endringer 

i den lokale verdikjeden har ført til at lærindustrien på industrinivå sitter igjen med produk-

sjon av lær, og lite produksjon av produkter. Dette innebærer ikke bare et potensielt tap av 

verdi i produksjonen, men også en funksjonell nedgradering på industrinivå, og relateres til 

lærprodusentenes muligheter og utfordringer i verdikjeden som vurderes i kapittel 6.  

 

 

	

	
Figur 3. Kostnadsstruktur i et utvalg garverier 
Kilde:	Egne	data	
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4.2 Styringsstrukturer 

Det å avdekke hvordan verdikjeder styres er i seg selv en komplisert oppgave.  I denne stu-

dien gjøres det enda mer komplisert, fordi de studerte lærprodusentene i praksis er del av to 

ulike verdikjeder med ulik forankring, omfang og styringsstrukturer. Bilgarveriene utgjør 

leddet som kobler den lokale verdikjeden for lær og den globale verdikjeden for bilproduk-

sjon sammen. Lærindustrien kobles til bilindustriens globale verdikjede på forsyningssiden, 

hvor den går inn i verdikjeden for delkomponenter. Sør-Afrikas lærprodusenter trer inn i en 

parallell rolle som lærprodusenter i den lokalt forankrede verdikjeden og som delkomponent-

produsenter til bilindustrien i den globale verdikjeden. Dette får konsekvenser for deres plass 

i verdikjeden(e) og leder til en rekke ulike press fra- og forhold til de andre verdikjedeaktøre-

ne. 

4.2.1 Bilprodusentenes rolle som lederselskap 

Globale verdikjeder fremmer ideen om at lederselskapene tar kontroll over nøkkelaktiviteter 

med høy verdiøkning. Gereffi (1994) argumenterer for at et økende antall leverandører er 

engasjert i kontraktarbeid for et stadig mindre antall globale oppkjøpere i verden i dag. Mens 

antallet produsenter har økt kraftig har lederselskapene og oppkjøperne blitt stadig mer kon-

sentrert. Disse lederselskapene er koblet til produsenter og underleverandører over hele ver-

den, og har som følge av dette økt makt . Ettersom makten i verdikjeden er sentralisert i hen-

dene til lederselskapene blir industrier i leverandørland i det globale Sør forvist til svakere 

roller (Nitschke 2011). Gereffi avdekker makt(u)balanser mellom lederselskapene og deres 

underleverandører. I bilindustrien har bilprodusenter gått fra å være direkte involvert i alle 

produksjonsleddene til å fokusere på overordnet produktintegrasjon i de ferdige bilene og 

kontroll over design ved å sette ut stadig mer av ansvaret for delproduksjon til sine underle-

verandører, hvor disse leverandørene nå har mer makt i sine verdikjeder.  

 For lærprodusenter tilkoblet bilindustrien er bilprodusentene svært mektige. Som le-

derselskaper i bilindustrien utøver de kontroll over markedsføring, produksjonsspesifikasjo-

ner, og design. Dette gjør bilindustriens verdikjede svært konsentrert på toppen av kjeden, 

hvor lederselskaper er store og få i antall (Sturgeon, Van Biesebroeck og Gereffi 2008). Som 

lederselskaper i den globale verdikjeden tar bilprodusentene i bruk underleverandører for å 

produsere ulike delkomponenter til biler. Ulike produsenter produserer og monterer delene 

som ender opp i de ferdige bilene, som for eksempel bilseter. Underleverandører produserer 

på denne måten varer for lederselskapene etter lederselskapenes spesifikasjoner. Bilprodusen-
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tene har monteringsfabrikker rundt om i verden, også i Sør-Afrika, og disse monteringsfab-

rikkene står frem som en lokal forlengelse av bilprodusentene.  

 Lederselskapene utvikler, designer og forhandler sine produkter (Sturgeon 2000), og 

nivået underleverandørene befinner seg på danner videre grunnlag for oppgraderingsmulighe-

ter opplevd nedover i verdikjeden. Bilprodusenter lar i økende grad sine underleverandører 

kontrollere deler av produksjonen. Det gir muligheter for en viss maktinnehavelse blant un-

derleverandørene (Sturgeon og Van Biesebroeck 2011). Store og globale produksjonsaktører, 

som Ford og Toyota, utvikler og monterer kjøretøy basert på egne originaldesign. De kan 

sette bort ulike deler av produksjonen til lokale produsenter. Underleverandører som leverer 

direkte til bilprodusenter kalles ’første-lags’ leverandører. De er ansvarlig for produksjonen 

av visse komponenter og krever forsyning av delkomponenter fra ’andre-lags’ leverandører. 

Disse delkomponentprodusentene kan, på sin side, trenge forsyning av råmaterialer fra ’tred-

je-lags’ produsenter. Slike underleverandører har historisk levert deler eller produsert etter 

spesifikasjoner og design bestemt av produksjonsaktørene, verdikjedens lederselskaper, til 

deres monteringsfabrikker (Sturgeon 2000), og nivået underleverandørene befinner seg på 

danner videre grunnlag for oppgraderingsmuligheter opplevd nedover i verdikjeden. I bilin-

dustriens verdikjede anses seteprodusentene anses å være første-lags produsenter, mens gar-

verier anses å være andre-lags produsenter. 

4.2.2 Styringsforhold i verdikjeden 

I bilindustrien har underleverandører historisk levert deler eller produsert etter spesifikasjoner 

og design bestemt av produksjonsaktørene, verdikjedens lederselskaper, til deres monterings-

fabrikker. Litteraturen avdekker ulike styringsforhold i ulike verdikjeder i bilindustrien. I en 

studie fra 2003 fant Sturgeon at bilindustriens verdikjeder beveger seg mot modulære verdi-

kjeder. Dette støttes av Özatağan (2011), som i sin studie av delkomponentprodusenter i Tyr-

kia finner at verdikjeden er preget av modulære styringsstrukturer, hvor kompetente leveran-

dører tilbyr en rekke tjenester med mindre grad av avhengighet til sine oppkjøpere. Sturgeon, 

Van Biesebroeck og Gereffi (2008) trekker i sin studie av endrede styringsstrukturer i bilin-

dustrien frem at verdikjeden preges av produktkompleksitet kombinert med en liten grad av 

kodifisering og standarder på industrinivå, og konkluderer med at det har drevet koblingene 

mellom oppkjøper og leverandør mot relasjonelle former for verdikjeder. Quadros (2004), på 

sin side, fant at styring i den brasilianske bilindustriens verdikjede i hovedsak er basert på 

markedsforhold og derfor markedsstyrte, på grunn av makten som befinner seg på toppen av 

verdikjeden, teknologiske samarbeid og trusler om å erstatte leverandørene. Ballard (2002) 
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vurderte derimot styringsforholdet mellom bilprodusentene og deres underleverandører som 

låste for sørafrikanske produsenter, ut i fra at bilprodusentene satte ut produksjon til sine un-

derleverandører uten å tillate underleverandørene å kjøpe sine egne innsatsfaktorer eller ta 

hånd om logistikk og leveranser.  

Sørafrikanske produsenter er ikke i stand til å kontrollere designfunksjoner. Design er 

en viktig merkevare for bilprodusentene og slike funksjoner legger til mye verdi i et sluttpro-

dukt (OECD 2008). Det er derfor viktig for bilprodusentene å beholde eierskap over design-

funksjoner. Dette er også en funksjon de utøver streng kontroll over nedover i verdikjeden. 

Mangelen på slik kontroll, i følge en informant, henger sammen med deres posisjon i verdi-

kjeden: 

”the challenge we always got with the local is that South Africa nationally is a second-
tier vehicle manufacturer. We dont do any vehicle design, we manufacture to blue-
print, we manufacture models … And that has major consequences, it means that all of 
the specifications set in the product development sits there, it doesn't sit here. And the 
consequences is often quite damaging to us, because we might have an alternative that 
might be up to the standards but are not after the specifications set globally, because it 
is not the specifications set globally we cant use it, and now we have to import it from 
Hungary” (Bransjespesialist, 09.06.2015). 

Her omtaler informanten hvordan spesifikasjoner satt oppover i verdikjeden påvirker lærpro-

dusentene. Denne informanten mener at spesifikasjonene ikke står i overenstemmelse med 

deres lokale kontekst og skaper hindringer for lærprodusentene, ettersom det begrenser deres 

muligheter til å bruke lokale kjemikalier. Strenge spesifikasjoner forekommer spesielt i ver-

dikjedeforhold hvor produsenter ikke anses som kompetente nok (Ballard 2002), og man kan 

anta en viss mistillit fra lederselskapene. Standardene er svært etablerte nedover i bilverdi-

kjeden i Sør-Afrika. En informant forklarte om de lokale garveriene at 

”they all have the European standards of material supply, all of the carcinogenic mate-
rials previously used, and were still being used until about 1999, all gone. Of these, all 
of the standards are set externally, none are set internally… On the exporting side our 
vehicles have to meet all the required standards” (Bransjespesialist 09.06.2015). 

Disse kravene inkluderer ulike kvalitetskrav i form av ISO. ISO er en måte å kvalitetsmerke 

produsentene, og bidrar til å redusere kontrollkostnader som lederselskapene har ovenfor sine 

leverandører i verdikjeden, og produsentenes tilgang til globale verdikjeder er i økende grad 

bundet til kvalitetsstandarder som ISO (Messner 2004). For produsentene er kvalitetsstandar-

der er sett på som en nødvendig betingelse for å delta i verdikjeden. Mine informanter trakk 
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frem ISO 9000, standarder relatert til produksjonskvalitet (ISO 2016a), og ISO 1400, stan-

darder tilknyttet miljøledelse (ISO 2016b): 

”The South African auto industry is actually very advanced in terms of the standards, 
most of the firms have ISO 14000” (Bransjespesialist, 09.06.2015). 

”All of them [automotive producers] require you to be ISO certified, including the en-
vironmental ones, you must be certified, so there is a requirements we need to comply 
with” (Finansdirektør i bilgarveri, 11.06.2015). 

”Being in the automotive industry you’ve got the normal ISO standards that we have 
to follow, the ISO1400 I don’t know what the names are but the safety standards. We 
are seeing a lot of our regulation in South Africa, businesses, moving towards Euro-
pe”. (Direktør i bilgarveri, 15.06.2015). 

Bilprodusentene sikrer at billærprodusenter følger disse kravene: ”The vehicle assemblers 

send auditors in to make sure the supply chain only makes environmentally friendly products 

to European standards, so they'll all have ISO14000 ”(Bransjespesialist for delkomponentsek-

toren, 09.06.2015). 

Gereffi (1994) vektlegger overvåkingsfunksjoner blant lederselskaper, hvor ledersel-

skapene sørger for at standarder i form av pris, kvalitet og leveringstider vil bli møtt av un-

derleverandørene. Mine data viser at bilprodusentene bestemmer spesifikasjoner for design, 

materiale og produksjon og at bilprodusentene utøver streng kontroll for å forsikre at under-

leverandørene følger produksjonsstandardene og spesifikasjonene. Spesifikasjoner settes 

fordi de ferdige bilene består mange ulike deler, som må fungere sømløst med hverandre. En 

endring i et produktet kan derfor ha mange implikasjoner for hvordan resten av bilen fungerer 

(Quadros 2004), som gjør streng kontroll over leverandørers produksjonsstandarder og spesi-

fikasjoner svært viktig. Basert på de strenge spesifikasjonene, kodifiserbarheten av spesifika-

sjonene, oppkjøperens kontroll over verdikjedeaktørene og de langvarige forretningsforhol-

dene vitner dette om en låst verdikjede i tråd med Ballard (2002) sin vurdering. 

Noen av disse kontrollfunksjonene blitt overført til bilgarveriene. Kvalitetskravene for 

produksjon overføres også til bilgarverienes underleverandører, hvor det er bilgarverienes 

rolle å sikre at Wet-Blue garveriene følger disse: 

”[The automotive tannery] has to comply with ISO. Because they comply with ISO, 
we complied with ISO. Which is quite expensive. So we said: do we need to comply 
with ISO? So they said they need to comply, and then they come and audit us. So they 
come once a year, and audit us” (Leder i Wet-Blue garveri, 29.06.2015).  
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”A lot of the people who buy leather from us have stipulations from the other buyers, 
the other processors, that everybody has to have at least ISO ratings” (Teknisk leder i 
Wet-Blue garveri, 30.06.2015).  

I den lokalt forankrede verdikjeden står de lokale bilgarveriene i en lederposisjon, hvor de 

kontrollerer produksjonsnivå og tekniske spesifikasjoner blant sine underleverandører, Wet-

Blue garveriene, og utfører tilsyn hos disse garveriene. På grunn av den høye graden av spesi-

fisering og krav til produksjonen har styringsfunksjoner blitt forskjøvet ned til bilgarveriene. 

For Wet-Blue garveriene er ikke disse spesifikasjonene nødvendig etter det nasjonale lovver-

ket, men ”because you’re dealing with big automotive companies in Europe, you end up do-

ing what they say” (Direktør i bilgarveri, 15.06.2015).  

På denne måten kontrollerer lokale verdikjedeaktører spesifikasjoner blant sine under-

leverandører, som er i tråd med Wet-Blue garverienes erfaring beskrevet ovenfor. På denne 

måten utøver bilgarveriene kontroll over produsenter nedover i verdikjeden. Wet-Blue garve-

riene har likevel relativt mye makt i den lokale verdikjeden, fordi de i praksis kontrollerer 

råvareforsyningen som hudleverandører. Den økte tilstedeværelsen av globale bilprodusenter 

påvirker derfor maktrelasjoner i den lokale verdikjeden. Dette vitner om et gjensidig avheng-

ig forhold hvor leverandørferdighetene er relativt høye. Det eksisterer også en viss grad av 

romlig nærhet mellom bilgarverier og Wet-Blue garverier. En representant fra en seteprodu-

sent fortalte at  

”90% of all parts of any seats are directed by the customer, so we just get told buy 
from these people at this price so there really isn't that much for us to do. The little bit 
that we can control is a little bit of material or the nuts and bolts that make up the ve-
hicle,”  

”[since] we can control our inventory, we can reduce our inventory because we produ-
ce the part ourselves, and [then] we can also control the chain better” (Driftsleder hos 
seteprodusent, 30.06.2015).  

Dette viser at seteprodusenter kontrollerer hvilke produkter de produserer og hvilke de kjøper 

inn, som viser hvordan de har kontroll over produksjonen.  

Ettersom kontroll over avkastning (’yield’) gjennom kuttefunksjoner er viktig har 

makt i lærindustriens verdikjede skiftet til garverier, siden de nå kontrollerer kutting (Drifts-

leder hos seteprodusent, 30.06.2015), en mulighet til å utøve en viss grad av styring den loka-

le verdikjeden for bilgarveriene. Bilgarveriene posisjonerer seg på denne måte som underle-

verandør i bilverdikjeden, samtidig som de står som et lederselskap i den lokale verdikjeden. 

Dette viser modularitet, ettersom de står friere til å kontrollere sine funksjoner. Modulariteten 
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kan vurderes å eksistere der bilprodusentene kan lette på sine oppgaver nedover i verdikjeden 

uten å overgi makt eller kontroll over sine nøkkelkompetanser i verdikjeden, som design og 

markedsføring, ettersom lærprodusentene ikke har eierskap over disse. Samtidig er den lokale 

delen av verdikjeden gjensidig avhengige mellom lærprodusenter som i stor grad er basert på 

tillitt, rykte og romlig nærhet, som er typisk for mer relasjonelle verdikjeder. Når det gjelder 

faktisk innflytelse på verdikjeden fremstår den globale verdikjeden likevel å være relativt 

låst, med tanke på makt og kontroll som utøves i kjeden, og den lokale verdikjeden fremstår 

som modulær på samme grunnlag. 

4.3 Verdikjeden kort forklart 

Produksjonsprosessen for huder vises i Figur 1. Figuren viser transformasjonen av huder fra 

råmateriale til anvendbart produkt. De ulike trinnene i produksjonen utføres av ulike verdi-

kjedeaktører i den lokalt forankrede verdikjeden. På industrinivå er verdikjeden som fører lær 

fra et råmateriale til et ferdig produkt geografisk forankret i Sør-Afrika, ettersom alle trinnene 

i produksjonen eksisterer i landet. På foretaksnivå vil det likevel forekomme enkelte varia-

sjoner, ettersom eksport forekommer i alle trinn i verdikjeden. Dette avhenger av verdikjeden 

lærprodusentene er forankret i. Lærindustrien har sin egen verdikjede, vist i Figur 2, samtidig 

som industrien er tett knyttet til en rekke andre verdikjeder, fra kjøttproduksjon til bilindu-

strien og kjemikalieindustrien. Det første trinnet i verdikjeden innebærer slakt og forhånds-

behandling av huder, som deretter garves i en prosess kalt Wet-Blue i det andre trinnet i ver-

dikjeden. Etter Wet-Blue garvingen mottar bilgarveriene hudene i trinn tre, hvor de i en pro-

sess av gjengarving og overflatebehandling skaper det som er gjenkjennbart som lær, før det 

enten kuttes hos gjengarverne og sys hos seteprodusenter eller sendes til setefabrikker som 

utfører begge funksjonene. Deretter sendes setene til monteringsfabrikker som ferdigstiller 

bilene i trinn fem, før bilene eksporteres og selges i trinn seks. Industriens natur og lærets 

organiske kvaliteter medfører en gjensidig avhengighet mellom hvert trinn i verdikjeden. 

Dette gjør at tap av seteproduksjon og i økende grad kutting i den lokale verdikjeden forplan-

ter seg nedover i verdikjeden.  

I den sørafrikanske verdikjeden for bilproduksjon har et lite knippe veletablerte bil-

produsenter dannet langvarige forhold til sine underleverandører. I bilindustrien er bilprodu-

sentene lederselskaper i verdikjeden. De utøver streng kontroll over design, og pålegger sine 

komponentprodusenter strenge spesifikasjoner når det gjelder design og produksjon. Dette 

indikerer at verdikjeden er låst. Seteprodusenten og bilgarverne jeg intervjuet hadde likevel 
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noe kontroll over sine underleverandører, og lederselskapene oppfordrer til autonomitet ned-

over i verdikjeden der det tillater lederselskapene å være mindre involvert i produksjon av 

delkomponenter. Dermed bærer verdikjeden samtidig preg av å være modulær. Den globale 

verdikjeden for bilproduksjon kan derfor ses som en låst verdikjede når det gjelder kontroll 

over design og spesifikasjoner som forplanter seg ned til den lokale verdikjeden, samtidig 

som modularitet eksisterer mellom bilprodusenter, seteprodusenter og bilgarverier. Den loka-

le verdikjeden for lærprodusenter bærer også preg av å være mer modulær. Bilprodusentene 

beholder kontroll over sine kjernekompetanser, og det låste aspektet ved verdikjeden fremstår 

mest dominant. 

Oppgavens første analysekapittel har tilbudt en empirisk forankring som belyser 

’hvor’ og ’hvordan’ verdikjeden styres og organiseres. Med dette som utgangspunkt beveger 

analysen seg til de lokale kontekstene som former og påvirker lærprodusentene.  
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5 Lærprodusentenes lokale kontekst 
Dette analysekapitlet vil vurdere konteksten som former lærprodusentene der de er lokalt 

forankret, og svare på studiens andre forskningsspørsmål. Den spør hvordan påvirker lokale 

kontekster i Sør-Afrika lærprodusentene og deres muligheter for global verdikjededeltakelse? 

Den første delen i kapitlet belyser forholdene som formet Sør-Afrika i deres gjentilkobling til 

den globale økonomien på 1990-tallet og lærindustriens utvikling i lys av global tilkobling og 

de vedvarende effektene av apartheidregimets for lærindustrien. Den andre delen vil vurdere 

hvordan formelle institusjonelle ordninger i form av industripolitikk og støtteordninger på-

virker forutsetninger for sørafrikanske lærprodusenters muligheter og fortsatte overlevelse i 

den globale verdikjeden. 

5.1 Liberalisering og global deltakelse 

Sør-Afrikas økonomi så rask vekst frem til 1970-tallet, men i løpet av 1970- og 80-tallet be-

gynte økonomien å stagnere. Under apartheid førte Sør-Afrika en importsubsidierende poli-

tikk, og i løpet av nedgangstiden begynte begrensningene ved denne politikken å bli åpenba-

re. På grunn av dette ble eksportorienterte subsidier innført på 1980-tallet, samtidig som det 

lokale markedet fortsatt var beskyttet gjennom tariffer mot import (Bhorat m.fl. 2014).  

Økonomiske analyser av sørafrikansk industri fra starten på 1990-tallet vektla landets 

proteksjonisme som en hindring til vekst og global deltakelse. Roberts (2005), for eksempel, 

skriver om en evaluering fra Verdensbanken som argumenterer for at vekst i produksjon i 

Sør-Afrika til da hadde blitt hindret av importsubsidiering. Det bidro til å bygge opp ineffek-

tivitet blant produsenter og førte til lav produktivitet, dårlig konkurranseevne i landets indu-

strier og lite læring. For å bøte på dette anbefalte Verdensbanken handelsliberalisering og en 

redusering av statlig innflytelse i markedet for å oppfordre til et økonomisk miljø som skulle 

føre til økt eksport og tilsvarende forbedring av ferdigheter i arbeidsstyrken. Under apartheid 

var arbeidsledigheten høy, spesielt blant ufaglærte, og landets produksjonssektor lite lønn-

som. Dette bygget også opp under behovet for mer arbeidsintensiv industri, deriblant lærin-

dustrien (Jenkins 2006). Dette medførte at Sør-Afrikas økonomiske utfordringer ble ansett å 

kunne løses ved å åpne markedet og endre det politiske regimet. 

Som svar på det indre behovet for å utvikle industri og et ytre press for å endre øko-

nomiske og sosiale reguleringer, som skulle gi tilgang til internasjonale markeder, fant en 
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samtidig politisk og økonomisk omveltning sted i Sør-Afrika på midten av 1990-tallet. Den 

politiske demokratiseringen som skjedde i Sør-Afrika da African National Congress (ANC) 

overtok styringsmakten i 1994 førte landets handelspolitikk mot åpenhet, og et vidstrakt han-

delsliberaliseringsprogram, Growth Employment and Redistribution (GEAR), ble innført i 

1996. De nye myndighetene forpliktet seg til industriell politikk og handelspolitikk, hvis 

formål var å å fremme en økonomi og industri godt integrert i den globale økonomien (Jen-

kins 2006). De søkte også medlemskap i WTO i 1995. Medlemskapet førte til en rask reduk-

sjon av tariffer, gjort langt raskere enn det WTO anbefalte (Roberts 2005). Om denne over-

gangen fortale en informant meg at ” it was a fashion parade and we want to be on top of the 

parade’” (Sektorspesialist og leder for råd for lærprodusenter, 12.06.2015). 

På denne måten opplevde Sør-Afrika en slags ’dobbel overgang’ på midten av 1990-

tallet, da den politiske demokratisering sammenfalt med den økonomiske liberaliseringen 

(Webster, Lambert og Bezuidenhout 2008). Da Sør-Afrika forpliktet seg til WTO sine krav 

om å fjerne tariffer og restriksjoner, gikk de fra å ha en handelspolitikk preget av høye toll-

satser, kvotebegrensninger og importsubstitusjon mot en liberalisert og eksportorientert øko-

nomi med konkrete mål som omfattet flere reduksjoner av tolltariffer og tiltak for å fremme 

fleksibilitet i arbeidsmarkedet (Edwards 2014). En informant oppsummerte effekten disse 

hendelsene hadde på industri på følgende måte 

”South Africa developed an import substitution model from the mid 1920s, more for-
mally from 1961, and then it started taking an export orientation from 1989, … the 
transition to post democracy gave the industry a much greater level of export-
orientation, but also opened up the national market to international competition” 
(Bransjespesialist for delkomponentsektoren, 9.8.2015). 

Teorikapitlet viser hvordan produksjon i dag har global rekkevidde, hvor globalisering av 

produksjon førte til økt eksponering av lokale produsenter for internasjonal konkurranse 

(Kaplinsky og Mhlongo 1997). Denne økte konkurransen har hatt, og fortsetter å ha, stor ef-

fekt på Sør-Afrikas industri, spesielt når det gjelder industrier som har vist seg å være lite 

konkurransedyktige i møte med utenlandske selskaper. WTO-medlemskapet i 1995 begrenset 

proteksjonistisk politikk og bidro til en statlig sanksjonert aggressiv liberalisering av økono-

mien, drevet av det indre behovet for å møte sosiale og økonomiske behov og det globale 

trykket fra WTO. I tiden etter liberaliseringen har den industrielle politikken bestått av gjen-

nomgripende tiltak for å tiltrekke utenlandske investeringer, for å fremme de lokale produ-

sentenes deltakelse i global produksjon, samt for å styrke lokal arbeidsintensiv produksjon. 

Sammen med handelsliberalisering var forventningen at disse tiltakene ville føre til økono-
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misk vekst og økt sysselsetting, og dermed motvirke stisettende følger av apartheidregje-

ringens proteksjonisme. Proteksjonismen hadde ført til dårlig produktivitet og konkurranse-

evne i landet (Roberts 2005).  

Møtet med global produksjon som følge av økonomisk liberaliseringen oppfylte der-

imot ikke forventningene relatert til eksportledet vekst. Istedenfor den svært tiltrengte veks-

ten i arbeidsintensiv industri ledet industripolitikken i Sør-Afrika til vekst blant kapitaltunge 

industrier og krympende arbeidsintensive industrier (Bhorat m.fl. 2014), samtidig som store 

deler av landets arbeidsstyrke arbeidsledig, 2 lite eller delvis faglært (Nattrass 1998) og treng-

er derfor desperat jobbene arbeidsintensiv produksjon tilbyr. I følge Rodrik (2009) henger 

utfordringer relatert til arbeidsledighet i stor grad sammen med landets industrielle utvikling, 

hvor produksjonssektoren sakte, men sikkert har krympet samtidig som etterspørselen etter 

arbeidskraft har økt. I grove trekk har liberalisering, globalisering og økt handel forsterket 

allerede eksisterende mønstre i økonomien, og ført til økt sårbarhet ovenfor eksterne sjokk, 

økt arbeidsledighet og nedleggelse av en rekke foretak som ikke lenger var konkurransedyk-

tige. 

5.1.1 Bilindustriens utvikling 

Kapittel 4 viser at lærprodusenters tilknytning til bilindustrien har gitt lærprodusentene global 

rekkevidde. Bilindustrien i landet ble bygget opp ved hjelp av proteksjonistiske reguleringer, 

og utviklet seg under importsubsidierende programmer med stor grad av beskyttelse i form av 

krav om lokalprodusert innhold og lokalt forsynte varer (Barnes 1999). Frem til slutten av 

1980-tallet var bilindustrien svært innadvendt, og produserte i hovedsak til det lokale marked 

(Meyn 2004). Industrien var ikke internasjonalt konkurransedyktig, da produksjonen var lav 

og ineffektiv, ettersom de produserte et stort antall modeller i lave kvanta (Bransjespesialist 

09.06.2016). På denne tiden var bilindustrien avskåret fra det globale marked som resultat av 

denne importsubsidierte produksjonen og myndighetenes rasistiske politikk. Noen tyske pro-

dusenter produserte derimot fortsatt biler i landet og skapte en ’tysk kobling’ som har gjort 

seg gjeldende i bilindustrien (Barnes og Morris 2004) og i lærindustrien i årene som har fulgt. 

Da myndighetene på slutten av 1980-tallet begynte å fremme eksport, investerte de de 

tyske bilprodusentene for å kunne eksportere biler (Martin 2013). Det var likevel ikke før 

1995 at bilindustrien for alvor endret kurs, og en målrettet industripolitikk, MIDP, ble lansert 

for å støtte og forbedre den lokale bilindustrien i denne konteksten (Barnes og Morris 2004). 

																																																								
2 Sør-Afrikas arbeidsledighet var på 24,5% mot slutten av 2015 (STATSSA 2016). 
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Statens aktive industripolitikk førte til at bilindustrien opplevde økt integrering i bilprodusen-

tenes globale verdikjeder, i samsvar med Sør-Afrikas målsettinger om økt global økonomisk 

deltakelse og integrering.  

Siden 1995 har flere store internasjonale produsenter etablert seg i landet. I dag har 

bilprodusenter fra Tyskland, USA og Japan monteringsfabrikker i landet (Bransjespesialist 

for bilkomponentsektor, 09.06.2015), og dette har gitt tilgang til spesifikke eksportmarked og 

verdikjeder. De sørafrikanske billærprodusentene jeg møtte produserer likevel utelukkende til 

tyske selskaper. Dette kan forklares av en langsiktig historisk kobling til de europeiske sel-

skapene: 

”[During apartheid] the Germans stayed, they never disengaged from South Africa, so 
the manufacturing plants - Mercedes Benz, Volkswagen and BMW - were German-
owned under apartheid. So as a result they were the first to make linkages back. And 
because of these links the Germans were the first export contracts established and that 
created its own momentum” (Bransjespesialist for bilkomponentsektor, 09.06.2015). 

Dette bygger opp under viktigheten av europeiske selskapers nærvær i Sør-Afrika og den 

’tyske koblingen’, slik Barnes og Morris (2004) omtaler den. Ettersom de tyske bilprodusen-

tene produserte biler i landet under apartheid, hadde de allerede før liberaliseringen bygget 

opp lokale koblinger til leverandører. Den ’tyske koblingen’ har på denne måten vært avgjø-

rende i dannelsen av utviklingene og bilindustrien, og gjennom denne koblingen også vært 

avgjørende for lærindustrien.  

5.1.2 Proteksjonismens stisettende følger for lærindustrien 

De vedvarende følgene av proteksjonismen og industripolitikken som ble satt i gang for å 

skape globale koblinger for landets industri, er et gjennomgripende tema i dette kapitlet. De 

ovennevnte konsekvensene av beskyttelse er svært tydelige i lærindustrien. Roberts (2005) 

skriver i sin analyse, som fokuserer på industriell utvikling i Sør-Afrika i de ti første årene 

etter apartheid, at industrier som tidligere har vært beskyttet ikke har vært i stand til å tilpasse 

seg etter at beskyttelsen ble fjernet. Dette viser effekten av statlig støtte på næringer i landet, 

noe som har vist seg å være spesielt viktig for lærprodusentenes framtid. I følge Ballard 

(2002) ble høye tariffer brukt til å beskytte jobber i en ellers lite konkurransedyktige sektorer 

under apartheid. Etter at beskyttelsen mot ekstern konkurranse falt bort opplevde de samme 

produsentene at det var langt vanskeligere å konkurrere mot billig import. På grunn av lan-

dets strenge importreguleringer var produsenter i Sør-Afrika relativt godt beskyttet mot kon-

kurranse utenfra. Dette førte til at produsenter hadde mye makt over sine lokale verdikjeder 
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hvor de kunne kreve høye priser. Liberalisering i Sør-Afrika medførte at tidligere beskyttede 

produsenter ble tvunget til å gå fra å konkurrere med et lite antall lokale produsenter til å 

konkurrere med produsenter fra hele verden (Kaplinsky og Morris 1997). Og mens Kaplinsky 

og Morris fant at bildelkomponentindustrien tilpasset seg de endringene liberaliseringen med-

førte, var andre industrier som fottøy og klær lite tilpasningsdyktige. Åpningen av markedet 

har tilbudt tilgang til globale verdikjeder og suksess for visse industrier, spesielt de med mar-

kedsmuligheter utenfor Sør-Afrika, mens andre industrier som nøt godt av proteksjonisme 

ikke har klart seg like bra. Industrisektorens negative utvikling etter apartheid er derfor en 

forlengelse og en konsekvens av proteksjonisme. 

På grunn av beskyttelsen var mange lærprodusenter dårlig forberedt på global konkur-

ranse. En publikasjon (PACSA 2005: 1) skriver for eksempel om fottøysektoren i et område 

at  

”[p]articularly for the footwear industry, apartheid and sanctions did not have an ad-
verse impact. As a key player in job creation, the Pietermaritzburg shoe sector was do-
ing very well in terms of production and growth until the beginning of the 1990s”.  

Dette endret seg derimot etter apartheid, og publikasjonen fortsetter:  

”Leather tanneries in Pietermaritzburg and elsewhere in South Africa began to close 
down because they could not compete with the cheap hides from Brazil and India.”  

En informant kunne fortelle at 

”South Africa always had a highly protected market in handbags and textiles and 
leather and that type of product. Our leather was supplied into that particular market 
and what happened was that once that market was opened up to the international mar-
ket the footwear, I think three quarters of the industry disappeared in about five years. 
It was absolutely devastated by the effect of imports” (Bransjespesialist for bilkompo-
nentsektoren, 09.06.2015). 

Lall (1993) forklarer at sektorer som fottøy var lite dynamiske under apartheid som resultat 

av overbeskyttelse. I følge Lall ble importsubsidier brukt som en mekanisme som skulle be-

skytte jobber i en ellers lite konkurransedyktig sektor. Produksjon var meget derfor profita-

bel, men også ineffektiv og lite dynamisk med tanke på læring og oppgradering. Det gjorde 

produsentene sårbare for konkurranse utenfra (Ballard 2002). Lær anses likevel å være en av 

industriene som har lykkes etter liberaliseringen (Roberts 2005), til tross for fottøyprodusen-

tenes åpenbare utfordringer. Denne suksessen må sees i sammenheng med industriens til-

knytninger til andre sektorer, og lærindustriens overordnede suksess legger også skjul på no-
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en ganske store subsektorelle forskjeller i ytelse i årene etter apartheid. Effektene av liberali-

seringen har vært svært differensierte blant ulike lærprodusenter, hvor noen undersektorer 

ikke har lykkes spesielt godt i møte med internasjonal konkurranse sammenlignet med andre. 

Det er flere grunner til dette. For det første, mens fottøy og andre generelle varer ho-

vedsakelig metter det nasjonale marked (Sektordirektør, 15.06.2015) eksporteres mesteparten 

av bilinteriøret. Dermed kan lærprodusenter tilknyttet bilindustrien dra nytte av tilgang til 

globale markeder. Mens fottøyindustrien hovedsakelig er orientert mot det lokale marked er 

bilindustrien global i omfang. Utfordringer i lærindustrien relatert til importpenetrasjon i det 

lokale markedet har ført til en stadig mer utadrettet lærindustri, og lærindustrien har som føl-

ge vært preget av et jag om å koble seg til globale produksjonsstrømmer, hvor industriell po-

litikk er ment å ytterligere legge til rette for globale koblinger og eksport. Utviklinger i lærin-

dustrien i Sør-Afrika har derfor vært knyttet til bilindustrien, da bilindustrien står som det 

største markedet for lærproduksjon og lærprodusenter opp i verdikjeden nesten utelukkende 

produserer industrispesifikke produkter for denne sektoren. 

Her har den ’tyske koblingen’ har vært avgjørende. En representant fra et av gjen-

garverne (Direktør i bilgarveri 15.06.2015) forklarte hvordan de effektivt ble et bilgarveri 

som følge av tysk innflytelse. Det etablerte seg på 1960-tallet som et møbelselskap, men  

”in the late 80s we were approached by the German [automotive producers] Daimler 
[Mercedes Benz] and BMW to start automotive leather manufacturing in South Africa. 
So in the late 1980s they started up leather manufacturing, and later moved exclusive-
ly to automotive”. 

En informant fra et annet bilgarveri kunne også fortelle at som en del av et tysk selskap etab-

lerte de seg i Sør-Afrika i 1989, på forespørsel fra BMW fordi de ønsket et bilgarveri i landet 

(Finansdirektør i bilgarveri 11.06.2015). Den ’tyske koblingen’ har med andre ord vært svært 

delaktig i å bygge opp under lærprodusentenes kobling til bilindustrien.  

Denne ’tyske koblingen’ ble videre forsterket av overgangen til et åpent marked, slik 

en av mine informanter forklarer: 

”The leather industry had been highly protected and, you must have to understand that 
the growth in auto happens at the expense of death in shoes and handbags and access-
ories. Our leather was supplied into that particular market and what happened was that 
once that market was opened up to the international market the footwear, I think three 
quarters of the industry disappeared in about five years. It was absolutely devastated 
by the effect of imports. When that happened it forced the scope of the tanneries to 
look elsewhere, and because the government incentivized all local materials for ex-
ports, it gave the leather industry a massive incentive to look at the auto sector. And 
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then a massive amount of multinationals came in, a couple of the Germans, a couple 
of the big Americans came in and gave impetus to the leather industry” (Bransjespe-
sialist for bilkomponentsektoren, 09.06.2015). 

I følge denne informanten kan liberaliseringen forklare billærprodusentenes suksess, på be-

kostning av fottøy. Sweetnam (2001 i Ballard 2002: 15) belyser også hvordan åpningen av 

økonomien påvirket de ulike lokale sektorene for lærproduksjon: 

”In the "good old days", South Africa had a "closed" market and it was possible to buy 
good hides at a cheap price which in turn permitted the footwear industry to buy 
leather at affordable prices. With the deregulation up of the market, prices for top qua-
lity hides soared beyond the prices footwear could afford, particularly in a market 
which was going the other way for them with the flood of cheap and illegal imports 
for the East.” 

En av informantene mine mente derimot at bilsektoren ikke vokste frem på bekostning av 

fottøysektoren, men heller fordi de var mer konkurransedyktige: 

”You know, there’s stories, then there’s stories and then there is facts... As I say, un-
der the MIDP they had some advantages. So it went about that the automotive tannery 
industries were world class competitive entities that were started by big international 
groups- well not started but taken over by big international groups. And they stuck to 
international standards. So they could compete with the rest of the world, while our 
footwear industries could never compete” (Sektorspesialist, 12.06.2015). 

Informanten beskriver hvordan industripolitikk og MIDP støttet lærprodusenter. Her trekkes 

også viktigheten av eksterne markeder og betydningen av global verdikjededeltakelse for 

lærindustrien i Sør-Afrika frem, og vektlegger fottøysektorens manglende globale deltakelse 

som dens største utfordring. Bilprodusentenes investering i lokal lærproduksjon må sees i den 

større konteksten av at eksportorientert produksjon startet på slutten av 1980-tallet. Det er 

tydelig at informantene mener at billærprodusentenes suksess, på bekostning av fottøy, har 

forekommet på grunn av den ’tyske koblingen’, som har gjort dem mer konkurransedyktige. 

Den ’tyske koblingen’ og lærprodusentenes evne til å delta i globale verdikjeder, er tett knyt-

tet til et fordelaktig produksjons- og eksportmiljø skapt av myndighetenes MIDP: 

”The leather industry took off in SA from about 96 or 97, in response to the MIDP… 
when footwear was absolutely devastated by the effect of imports. When that happe-
ned it forced the scope of the tanneries to look elsewhere, and the MIDP because it in-
centivised all local materials for exports, it gave the leather industry a massive incen-
tive too look at the auto sector” (Bransjespesialist for delkomponentsektoren 
09.06.2015).  
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Effekten av det nære forholdet mellom Sør-Afrika og Europa er som forklart tydelig 

på produsentnivå. På denne måten har billærprodusentene gjennom global deltakelse forbed-

ret sin produksjon. Bilselskapenes strenge produksjonskrav har også formet lærprodusentenes 

produksjonsstandarder, ut over det som kan være nødvendig i deres lokale kontekst. Disse 

kravene har påvirket lærprodusentenes produksjon med tanke på teknologi, maskiner og kje-

mikaliebruk. Som resultat er lærprodusentene i dag på nivå med globale konkurrenter når det 

gjelder teknologi og produksjon (Daglig leder i bilgarveri, 17.06.2015). Av dette kan man 

også slutte at den ’tyske koblingen’ har hatt en positiv effekt på nivået av lærprodusentenes 

produksjon. 

 Kaplinsky (2005) poengterer at i en verden preget av kapitalmobilitet vil ikke lenger 

alle land nødvendigvis dra nytte av åpne markeder, og økonomier må derfor utvikle sine ev-

ner og justere disse etter eksterne markedsmuligheter. Effekten av overgangen fra proteksjo-

nisme til liberalisering kombinert med enkelte industriers manglende evne til å innrette seg 

etter globale krav og konkurranse kan derfor forklare utfordringer møtt av lærprodusenter.  

Overgangen mot produksjon av bilinteriør kan indikere at bilindustrien har vært mer konkur-

ransedyktig i møte med globale prosesser enn det fottøyindustrien har vært. Samtidig er bil-

industrien en sektor med stor etterspørsel etter kvalitetshuder til sitt interiør, til sammenlig-

ning med fottøysektoren som kan ta i bruk huder av lavere kvalitet i sin produksjon. Over-

gangen til billærproduksjon kan sees i takt med landets gjentilkobling til globale økonomiske 

prosesser, og den innadrettede handelsstrategien som ble satt i gang for å beskytte lokal indu-

stri under apartheid førte til en tilsynelatende sterk fottøyindustri kjennetegnet av dens evne 

til å generere sysselsetting og produksjon (PACSA 2005). 

Den lokale konteksten har også blitt formet av et eksternt press, synlig i landets inn-

retning etter WTOs krav og i deres kobling til europeiske bilprodusenter. Sør-Afrikas lange 

globale frakopling og påfølgende gjentilkobling etter apartheid har påvirket industriell utvik-

ling og kan observeres i landets lærindustri og lærprodusentenes globale deltakelse. I møte 

med den globale økonomien, som følge av handelsliberalisering, har Sør-Afrika innført vid-

strakt industripolitikk som har vært en viktig grunn for at bilindustrien har utviklet seg i lan-

det, og dannelsen av billærprodusenter. Konsekvenser av global tilgang, endringer i industri-

politikk og bilindustriens suksess som resultat av disse endringene har formet lærprodusente-

nes suksess i deres globale verdikjeder, som neste underkapittel vil fremheve. 
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5.2 Innvirkningen av lokale støtteordninger 

Lokale kontekster påvirker dannelsen av næringspolitikk, og kan føre til utvikling av regio-

nalt spesifikke retningslinjer rettet mot bestemte sektorer (Leslie og Reimer 1999). Rodrik 

(2004) hevder at rask industriell utvikling ofte er støttet av statlige subsidier og beskyttelse-

stoll, og Sør-Afrikas myndigheter har som svar på den negative industrielle utviklingen, plas-

sert industripolitikk og industrielle støtteprogrammer sentralt i deres agenda. De største tilta-

kene har vært rettet mot bilbransjen for å trekke utenlandske selskaper til landet (Rodrik 

2009). Dette har vist seg å være spesielt viktig for lærindustrien.  

Ovenfor har viktigheten av den ’tyske koblingen’ blitt fremhevet. Denne koblingen 

ble styrket av målrettet industripolitikk (MIDP) innført i 1995. Industripolitikken førte til at 

lærprodusentene effektiviserte produksjonen og fikk en global rekkevidde. I løpet av feltar-

beidet ble det etter hvert åpenbart at formell institusjonell støtte, spesielt i form av MIDP, 

meget viktig for lærprodusentene. Slik det kommer frem i det foregående kapitlet har in-

dustripolitikk og myndighetsstøtte båret stor innflytelse på lærindustriens utsikter og ytelse. 

Denne industripolitikken ble derimot avsluttet i 2012 og erstattet med Automotive Production 

and Development Programme (APDP), som har endret lærprodusentenes lokale kontekst og 

deres evne til å delta i globale verdikjeder på en suksessfull måte.   

5.2.1 Tap av industristøtte 

Ønsket og behovet for å koble lærindustrien og bilindustrien til globale verdikjeder ført til 

utviklingen av en rekke industripolitikker ment å gjøre nettopp det.  

For billærprodusenter var MIDP, i kraft fra 1995 til 2012, den mest avgjørende indu-

stristøtten. MIDP har hatt positive effekter nedover i verdikjeden til billærprodusentene. In-

dustripolitikken har bidratt til å skape lokale sørafrikanske koblinger til den globale bilindu-

strien på forsyningssiden, hvor underleverandører, deriblant lærprodusenter, har dukket opp 

som resultat av økte investeringer, spesielt av utenlandske selskaper. Mange av mine infor-

manter trakk også frem overgangen til APDP fra MIDP som negativ for deres fremtid og mu-

ligheter i verdikjeden. Det er flere grunner til dette. Kort oppsummert hadde MIDP som for-

mål å stimulere lokal produksjon av bildeler og samtidig opprettholde insentivene for bilpro-

dusenter å produsere biler for eksport. Under MIDP ble insentiver gitt basert på lokalt inn-

hold. Dette medførte at bilprodusenter med en stor andel av sørafrikansk materiale i sin pro-

duksjon fikk mer støtte. Dette bidro til å gjøre bruk av interiør produsert i Sør-Afrika, med 

lær fra sørafrikanske garverier, mer attraktivt for bilprodusentene. På denne måten ble lokal-
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produserte huder og setetrekk billigere enn importerte huder for bilprodusenter (BMA 2015). 

MIDP ble utarbeidet spesifikt for å fremme innlemmelsen av sørafrikansk montering av biler 

og produksjon av delkomponenter i den globale verdikjeden for produksjon av kjøretøy 

(Humphrey og Memedovic 2003). Resultatet var en hurtig eksportekspansjon, hvor MIDP på 

denne måten førte industrien mot økt integrering i globale bilselskaper sine globale verdikje-

der. 

Den effektive beskyttelsen av Sør-Afrikas lærindustri på det globale marked førte til 

misnøye utenfor Sør-Afrika: 

”Leather is one of the reasons for the changes in the MIDP. The australian incident put 
a massive amount of pressure on leather production. The MIDP was never officially 
deemed to World Trade Organization as legal. Clearly wise. It contravenes the 
agreement on subsidies and counter measures. And as a result the government agreed 
to a freeze on benefits to leather going into Australia. And as the firms get incentivi-
zed to export by export duty rebates, the biggest importers are actually the exporters” 
(Bransjespesialist 09.06.2015). 

Informanten omtaler ’den australske hendelsen’. Australia hevdet på midten av 2000-tallet at 

Sør-Afrikas subsidier til lokale lærprodusenter gikk på bekostning av australske lærprodusen-

ter, og de mente MIDP ikke fulgte WTO sitt regelverk. Dette var en av hovedgrunnene til at 

insentivordningen ble endret, i følge min informant. I tillegg medførte denne konflikten at 

Sør-Afrika ikke lenger eksporterer til det australske marked, et stort tap for industrien.  

Paradoksalt nok ble MIDP altså innført for å legge til rette for bilindustriens globale 

deltakelse etter at de innrettet seg etter krav fra WTO, samtidig som MIDP ble endret på 

grunn av deres WTO-medlemskap. Resultatet av overgangen fra MIDP til APDP var at loka-

le råvarer ikke lenger var gjenstand for proteksjonistisk behandling, slik det i praksis var un-

der MIDP (BMA 2015). Endringen er på denne måte mer i tråd med internasjonale regule-

ringer, men har gått på bekostning av lokal produksjon. APDP innførte markedsnøytrale pro-

duksjonsinsentiver, hvor støtte baseres på verdiøkning i produksjon og på materiale, uansett 

om de hentes lokalt eller importeres for å ikke favorisere sørafrikanske lærprodusenter på 

bekostning av utenlandske produsenter. Og siden sørafrikanske huder er relativt dyre er det 

under APDP mer attraktivt for bilprodusentene bruke importerte huder. Man kan dermed si at 

lærprodusenter nå opplever dårligere produksjonsbetingelser, som følge av deres globale del-

takelse. 

 

  



	 66	

Viktigheten av støtte for industriens fremtid 

”… employment in the sewing plants has gone down, the employment in theauto  tan-
neries has gone down, and even the the total employees in these tanneries. It just 
shows why they are vulnerable, and why they need help from the government” (Sek-
torspesialist, 12.06.2015). 

Tidligere ble fottøy og billær sammenlignet for å vise viktigheten av global deltakelse og 

tilretteleggende industripolitikk. En ny sammenligning av fottøy og billær kan gi et godt inn-

blikk i den vedvarende viktigheten av industripolitikk for lærprodusenter. Lærprodusentene 

har over de siste årene opplevd nedgang, og mange mener dette har forekommet som resultat 

av overgangen til APDP. Lærprodusentene ser på industristøtte som avgjørende for industri-

ens videre overlevelse, og flere lærprodusenter anser sin fremtid som uviss. Disse lærprodu-

sentene skylder deres uvisse fremtid på en mangelfull industripolitikk, hvor overgangen fra 

MIDP til APDP har vært hard for flere produsenter. Ballard påpekte allerede i 2002 at lærin-

dustrien er svært avhengig av støtte for at de kan ha et fordelaktig forhold til bilprodusentene 

i verdikjeden. MIDP gjorde det fordelaktig for bilprodusenter å ta i bruk lokalproduserte de-

ler, og Ballard argumenterer for at lærindustrien ikke utviklet seg som et resultat av iboende 

kvaliteter i Sør-Afrika, men på grunn av regjeringens politikk. På denne måten var en institu-

sjonell ordning avgjørende for å skape et fordelaktig miljø for lærprodusentene. 

Analysen viser også at MIDP har vært avgjørende i å bringe utenlandske selskaper til 

Sør-Afrika, og for å knytte lokale produsenter til disse utenlandske selskapene. Gunstig stat-

lig politikk har skapt et gjensidig fordelaktig forhold som kom både lokale lærprodusenter og 

utenlandske bilprodusenter til gode. Flere av informantene mine uttrykte også at dette gikk på 

bekostning av fottøyprodusenter. Fottøyprodusenter har derimot funnet en ny vind over de 

siste årene, og en informant kunne fortelle at 

”I think leather will increasingly go back into footwear. Because, interestingly, as the 
auto industry goes down we see footwear rise… Footwear almost died [after apart-
heid], it went from 40-45 000 jobs to 9000 jobs very quickly. Now it´s back up to 
about 12 000. The industry is actually going through a change” (Bransjespesialist for 
bilkomponentsektoren, 09.06.2015). 

Nylig har støtte har blitt øremerket til fottøy og andre generelle varer, og en annen informant 

trakk en parallell mellom fottøyprodusentenes suksess og støtteordninger, : 

”Within the last two years we saw a huge progress, footwear grew from well below 50 
million to now 60 million pairs, 16% growth, which if you compare with GDP is high. 
The export of footwear grew within the regional value chain… We added about 2400 
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jobs in 2013, and there are a lot of jobs in the pipelines. So it is very positive, the in-
dustry reciprocated i think within leather, we used to do about 2 billion Rand export, 
2014 we did about 2,59 billion export, so it is about 46% increase. Why? We are 
discussing the policy, we have been assisting the industry with production incentives 
so they can be more productive, more competitive” (Sektordirektør i departementet for 
handel og industri, 15.06.2015). 

DTI annonserte for eksempel nylig at: 

”As part of its efforts to support the clothing, textile and leather sector, the [DTI] 
approved a grant of R69.2 million for the establishment of National Footwear and 
Leather Cluster through the Competitiveness Improvement Programme (CIP). The 
work of the cluster is directly responsible for the creation of approximately 2000 
sustainable jobs and the reduction in the trade deficit of R1.4 bn through import 
substitution by local retailers” (DTI 2014b) 

For fottøy og andre generelle lærprodusenter ble ”371 million [Rand invested] in machinery 

and factories in the Western Cape and KwaZulu-Natal. These investments created more than 

2 000 jobs” (Davies 2016). Bilgarveriene jeg intervjuet uttrykte også et ønske om å motta slik 

støtte, et håp som utrykkes av Wedekind (2016: 7): ”Their strategy seemingly is starting to 

bear fruit in the footwear industry and hopefully we can follow suit in years to come.” 

Fottøyprodusentene har opplevd suksess, uten å delta i globale verdikjeder, parallelt med at 

billærprodusentene  opplever nedgang. Dette viser at støttemekanismer har vært viktige for 

lærindustrien, og er mer avgjørende for suksess enn global deltakelse. 

Utfordringer etter 2012 

Sør-Afrikas arbeidsstyrke fremstår både som et trekkplaster og avskrekker for utenlandske 

selskaper. Sørafrikansk arbeidskraft er forholdsvis billig sammenlignet med det europeiske 

markedet. En viss grad av ustabilitet gjør Sør-Afrika til et risikofylt land å investere i, og 

mange streiker i de siste årene har ført til mye usikkerhet. Siden eksportorientert produksjon 

er svært viktig for Sør-Afrikas utvikling kan dette være en utfordring. De siste årene har 

imidlertid sett et skifte i sluttmarkedet for sørafrikansk produksjon. Sør-Afrika har over de 

siste fem årene opplevd en nedgang i eksport til utviklede høyinntektsland har sakket akterut. 

Lærprodusentene opplevde i årene før MIDP at endringer i lokale forhold relatert til arbeidere 

satte press på deres evne til å delta globalt, samtidig som tilpasninger innen logistikk var 

nødvendig:  

”[in 2010] we had terrible strikes in South Africa, they were rolling strikes. In other 
words, the people in the tanning industry striked. The people from the motor industry 
striked. The people from the sewing plants also striked. And this took about three 
months. … [T]here was loss of production right in the value chain. And then after that, 
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there was the ash cloud from Iceland [from the icelandic volcano eruption in 2012]. 
There was another strike, wich was the shipping strike. and then the ash cloud happe-
ned, and they couldn't fly the [cut sets] into Germany. At that stage anywhere. And 
these people they said, ’You know what. You've affected so much were not going to 
support South Africa anymore. … [We] cant sit with strikes three to four months’” 

Året 2012 var på mange måter skjebnesvangert for lærprodusentene. Ettersom endringer i 

lokale forhold sammenfalt med slutten av MIDP hadde ikke lenger sørafrikansk lær de sam-

me fortrinnene sammenlignet med lær produsert andre steder. Samtidig førte risikoer forbun-

det med frakt med seg et ytterligere press på produsentene. Etter at eksport ble begrenset og 

delkomponenter produsert sørafrikansk ikke var subsidiert begynte bilprodusentene å reduse-

re bruken av sydde seter (Bransjespesialist for bilkomponentsektor, 09.06.2015). Et akkumu-

lert press fra endringer i støtte og økt risiko i arbeidskraften og ved frakt av varer påvirket 

den lokalt forankrede verdikjeden og funksjoner fra verdikjedens fjerde trinn ble flyttet ut av 

landet. 

5.2.2 Muligheter gjennom annen sektorstøtte 

I tillegg til MIDP har landets Department of Trade and Industry (DTI) engasjert seg i å utvik-

le politiske tiltak for enkeltsektorer. Lærindustrien mottar støtte fra en rekke programmer på 

sektornivå, som påvirker produsentene i de ulike trinnene i produksjonsprosessen. For denne 

studien er industrisektorene Clothing, Textiles, Footwear and Leather (CTFL) relevante (DTI 

2013). I tillegg har landets Department of Agriculture, Forestry and Fishery (DAFF) en viss 

innflytelse på lærindustrien, relatert til husdyrhold. Disse programmene faller inn i ulike trinn 

i verdikjeden, og vil derfor ha variert innflytelse på de ulike verdikjedeaktørene.  

Forbedring av hudkvalitet 

På innsatsnivå har DTI og DAFF innført politikk for å bistå bønder i produksjon av huder. På 

1990-tallet hadde de statlige etatene hadde en felles målsetting om å bistå lærindustrien for å 

gjøre den mer levedyktig, ved å øke kvaliteten og verdien av sørafrikanske huder. Denne inn-

satsen kulminerte i en strategi for å øke ferdighets- og kunnskapsnivået blant bønder og slak-

terier, da dette potensielt kunne forbedre kvaliteten på produserte huder (Bezuidenhout 2015). 

I tillegg rapporteres det at kvaliteten på huder har blitt positivt påvirket av økt bruk av bedre 

innhegninger, som har ført til at dyr tilbringer mindre tid i åpne områder (DAFF 2015). Flere 

informanter vurderte likevel kvaliteten av huder som en utfordring, hvor en informant sa at 

”South African farmers - their leather is a byproduct of meat, it’s not the other way around. 

So, as a result, our leather is quite poor quality, often. It has got a lot of tics, it has got a lot of 

scratches from barbed wire… So our leather quality is actually a problem” (Bransjespesialist 
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for bilkomponentsektoren, 09.06.2015). Flere garverier kunne derimot meddele at kvaliteten 

på de lokale hudene ikke var et problem for dem, hvor de vurderte lokale huder som relativt 

gode, om enn ikke like bra som huder fra Europa. Dermed kan disse programmene se ut til å 

ha hatt en positiv effekt for de intervjuede bilgarveriene, i hvert fall til den grad at det ikke 

ble identifisert som en utfordring. 

Støtte til lærprodusenter 

Tapet av støtte fra MIDP førte til at bilgarveriene begynte å lete etter støtte fra andre hold. 

Gjennom sektorgruppen Automotive Cutting and Tanning Group (ACTG) la de frem en søk-

nad om å bli innlemmet i DTI sin satsing på kles- fottøy- og lærindustrien. ACTG er en frivil-

lig gruppe som representerer Sør-Afrikas bilgarverier på myndighetsnivå (ATCG 2012).  

I en korrespondanse utvekslet mellom de ulike garverne, DTI og ATCG ble det tydelig at 

bilgarverne ikke mottar støtte gjennom CTFL. Denne beslutningen ble tatt fordi DTI mente at  

bilgarveriene faller under APDP og ikke CTFL. En av mine informanter oppsummerte for-

handlingene mellom sektorgruppen og DTI når det gjaldt støtte: 

”The ATCG approached the automotive sector desk, and said that could we participate 
in the APDP and then they came back and said no, because it only covers finished 
components. Now the CTFL has what they call the competitiveness improvement pro-
gram, the CIP. The CIP has two legs to it. One is called the production incentive pro-
gram, and the other is called the - Component Textile Competitiveness Improvement 
Program, the CTCIP. We then approached government and said, because we actually 
fall under the CTFL could we participate in the PIP. After a while they said okay, but 
only up to crust” (Sektorspesialist, 12.06.2015).” 3 

En av mine informanter forklarte hvilken effekt endringer i støtteprogram har hatt på bil-

garveriene på følgende måte: 

”The MIDP included support for components manufacturers heavily. Under this 
MIDP there was always this investment grant that producers also used to get. And this 
investment grant went to all the plants and machinery. So you would get something li-
ke 30% back from investments that you made. … Under APDP the feeling among the 
auto manufacturers is that because they are getting support on the exports, they are 
earning enough production credits without having to support local components manu-
facturing. … [the current support through the government is] is through the production 

																																																								
3 DTI støtter lærprodusentene i CTFL, gjennom gjennom Clothing and Textiles Competitiveness Improvement 
Programme (CTCIP). CTCIP er et program som har som formål å gjøre produsenter koblet til verdikjeden for 
klær mer konkurransedyktige ved å forbedre deres produksjonskapasitet (DTI 2016). CTCIP under CTFL inklu-
derer videre to programmer, Production Incentive Programme (PIP) og Competitiveness Improvement Pro-
gramme (CIP). PIP støtter investeringer i ny teknologi og ferdighetsutvikling. Produksjonsinsentiver mottatt 
gjennom PIP innebærer et oppgraderingstilskudd, som omfatter oppgradering av utstyr, kapabiliteter, bedre 
produksjonsprosesser, materiale eller nye produkter (DTI 2014c). 
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incentives [from CTFL] up to crust. And the AIS. This is where you can get money 
back from investments” (Sektorspesialist 12.06.2015). 4 

”… from a government point of view, they support us on the crusting side. Now in 
terms of further preperation, we also get government assitance in what is called the 
AIS, the Automotive Incentive Scheme, where they basically pay 20% the cost of the 
machines back to you. But they pay it back over five years. We’re still waiting on the 
first payback... I'm getting it back, but it takes a while. [laughs]” (Direktør i bilgarveri 
15.06.2015). 

Ut i fra dette er det tydelig at bilgarveriene mottar støtte, men utfordringen, i følge bilgarveri-

ene jeg møtte, ligger i at denne støtten ikke er tilstrekkelig.  

Garverier mottar altså støtte opp til crust, som i praksis begrenser støtten lærindustrien 

får til halvparten av verdikjeden (Sektorspesialist, 26.06.2015). Det betyr at Wet-Blue garve-

riene får støtte gjennom CTFL for hele sin produksjon. Denne støtten går til maskineri og 

annet utstyr. I følge et Wet-Blue garveri har støtten de mottar hatt liten innflytelse på deres 

produksjon, og bidrar i stedet til å gjøre produksjonen billigere oppover i verdikjeden: ”Only 

the end-guys benefit from the [support], so we're caught in the middle here, we don't benefit 

from anything” (Leder i Wet-Blue garveri, 29.06.2015). Til forskjell fra Wet-Blue garverier 

mottar bilgarveriene altså kun støtte på deler av deres produksjon fra CTFL, da deres produk-

sjon innebærer langt flere trinn enn opp til crust.  

Tidligere har det blitt vist hvordan sying i økende grad forsvinner ut at Sør-Afrika. 

Flere informanter indikerte dessuten at en annen trussel mot industrien er at eksport i økende 

grad forekommer så tidlig som etter Wet-Blue produksjon. Effekten av dette er at en mindre 

andel av verdiøkningen som forekommer gjennom produksjonsprosessen av lær fanges opp 

og beholdes i Sør-Afrika.  

Sør-Afrika har i dag ingen restriksjoner på eksport av rå huder og Wet-Blue i dag, 

men i følge flere av mine informanter har departementet for handel og industri arbeidet med 

en ny såkalt hudpolitikk siden 2011, som angivelig er ferdigstilt men ennå ikke implementert 

(Sektorspesialist, 12.06.2015). En slik politikk ville begrense eksporten av Wet-Blue, og kan-

skje beholde mer verdi i Sør-Afrika. Slik denne politikken er planlagt nå vil den bannlyse 

eksport av rå huder, plassere 20% eksporttoll på Wet-Blue, og har en stipulasjon om at alle 

må behandle huder opp til crust (Sektordirektør, 15.06.2015, Teknisk leder i Wet-Blue garve-

ri, 07.07.2015). Policyen er ennå ikke innført og effekten den kan ha er uviss. Men å innføre 

																																																								
4 The Automotive Investment Scheme (AIS) er et insentiv designet for å utvikle bilindustrien gjennom investe-
ringer i nytt utstyr eller erstatninger av utstyr som vil øke produksjonen, opprettholde sysselsetting og/eller 
styrke bilindustriens verdikjede (DTI 2014a). 
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en slik politikk kan skape fordeler. Ser vi på India, for eksempel, har de hatt stor suksess med 

å kontrollere og heve lokalt innhold nedover i den lokale verdikjeden, som resultat av at de 

innførte 60% eksportavgifter på eksport av Wet-Blue i 2001. I følge Ballard (2001) ble eks-

port av huder i India effektivt motvirket, og sørget for høyere nivåer av lokalt innhold i deres 

produksjon. Under feltarbeidet fortalte en informant meg at ”I think we could be competitive 

if there was a coordinated plan” (Bransjespesialist, 09.06.2015). Dette sitatet belyser viktig-

heten av lokale institusjoner i form av støtteordninger for sektorens overlevelse, hvor infor-

manten omtaler behovet for en plan for billærprodusenter. 

5.3 Betydning av lokale kontekster for lærprodusentenes 

globale deltakelse 

Dette kapitlet har vurdert de ulike lokale kontekstene som påvirker landets billærprodusenter. 

Analysen har vist hvordan institusjonell regulering og lokale forhold muliggjør og påvirker 

lærprodusentenes globale deltakelse. Analysen har fremhevet hvordan lærprodusentenes lo-

kale institusjonelle kontekst har lagt føringer på deres globale deltakelse. Ved å gjøre dette 

har jeg belyst hvordan ulike stisettende følger har formet lærprodusentenes tilgang til globale 

verdikjeder. Det er åpenbart at lærprodusentenes nåværende status ikke kan forstås uten å se 

på den historiske konteksten som omgir dem.  

Tilkobling til globale handelsstrømmer har ført til flere økonomiske muligheter, sam-

tidig som Sør-Afrikas institusjonelle miljø, og da spesielt myndighetenes industripolitikk, har 

formet konteksten for økonomiske aktiviteter i landet og hvordan de kobles til globale han-

delsnettverk. Apartheid-regimet førte mange til å boikotte landet og deres manglende over-

holdelse av frihandelsrutiner begrenset deres globale tilgang ytterligere, så da disse hindrene 

forsvant nærmest samtidig på 1990-tallet forekom det en brå gjentilkobling til global økono-

misk handel og produksjon. Den relativt raske overgangen fra beskyttet til åpent marked, 

sammen med en industriell politikk med det formål å tiltrekke utenlandske investeringer og 

koble sektoren til globale verdikjeder, førte til at produsenter raskt ble stilt ovenfor global 

konkurranse og globale premisser. Disse aspektene ved den lokale konteksten der lærprodu-

sentene er forankret har hatt en avgjørende innflytelse på hvordan de ulike lærsektorene eng-

asjerer seg med globale verdikjeder. 

Som et resultat av fjerningen av handelshindringene måtte lærindustrien i Sør-Afrika 

omstrukturert seg på industrinivå for å forbedre sin internasjonale konkurransedyktighet. 

Lærindustrien har som følge vært preget av et kappløp om å koble seg til globale produk-
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sjonsstrømmer, hvor industriell politikk ble innført for å ytterligere legge til rette for globale 

koblinger og eksport. Manglende global deltakelse og beskyttelse under apartheid førte til en 

lite dynamisk og tilpasningsdyktig fottøyindustri som i møte med konkurranse ikke har vært 

særlig konkurransedyktig. Til sammenligning nøt bilprodusentene godt av åpningen av øko-

nomien. Dette skyldes den ’tyske koblingen’. Tilkoblingen til tyske bilprodusenter, den ’tys-

ke koblingen’, har vært avgjørende for lærprodusentenes tilblivelse og globale omfang. Bil-

garverien ble etablert på forespørsel fra tyske bilprodusenter, da de på slutten av 1980-tallet 

ønsket lokal tilførsel av huder for bilene de produserte i landet. Dette sammenfalt med over-

gangen mot eksportorientert produksjon i 1989. Når apartheidregimet falt og økonomien ble 

liberalisert få år etter var den ’tyske koblingen’ etablert, og når MIDP ble innført, blant annet 

for å fremme lokalprodusert delkomponenter, var lærprodusentene allerede knyttet opp mot 

tyske bilprodusenter. MIDP videreførte på mange måter proteksjonistiske ordninger for bil-

lærprodusenter. En viktig del av denne strategien var å gjøre det attraktivt for utenlandske 

bilprodusenter å gjøre bruk av lokalproduserte deler, som motvirket negative effekter av høye 

arbeidskostnader og komparativt høye lærpriser. Med andre ord kan man si at billærprodu-

senter dro nytte av statlige programmer som gjorde industrien mer konkurransedyktig enn 

den kanskje hadde grunn til å være.  

Intervensjonen av industristøtte har støttet opp under billærprodusentenes ’tyske kob-

ling’. Det er derfor klare tegn på innvirkningene myndighetenes industripolitikk har hatt på 

produsentenes verdikjededeltakelse. Ballard (2002) lurte allerede i 2002 på hvorvidt lærindu-

striens fremtid var avhengig av MIDP. Endringene som overgangen til APDP innførte har 

fortsatt å gjøre Sør-Afrika attraktivt som produksjonssted for bilprodusentene, men har ikke 

skapt de samme fordelaktige effektene for lærprodusentene nedover i verdikjeden. APDP 

innførte markedsnøytrale produksjonsinsentiver hvor støtte baseres på verdiøkning i produk-

sjon og på materiale, uansett om de hentes lokalt eller importeres for å ikke favorisere søraf-

rikanske lærprodusenter over utenlandske. Siden sørafrikanske huder er relativt dyre er det 

mer attraktivt å ta i bruk importerte huder, og siden hverken produktkvalitet eller arbeidskraft 

nødvendigvis er noen trekkfaktor for å bruke lokale leverandører kan dette vise seg å være en 

enda større utfordring i fremtiden. Tap av setefabrikker, som resultat av endringer i industri-

politikken innebærer at lærprodukter eksporteres tidligere og tidligere i verdikjeden, på grunn 

av at bilprodusentene ønsker at det skal gå så lite tid som mulig mellom kutting av seter og 

sying av seter.  
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Et sentralt element i denne oppgaven er hvordan deltakelse i globale verdikjeder ska-

per muligheter for produsenter, og jeg har vist i kapitlet ovenfor hvor viktig slik global delta-

kelse har vært for lærprodusentene. Men det har også blitt svært åpenbart at for billærprodu-

sentene avhenger slik global deltakelse av statlig støtte. Lærprodusentene har vært preget av 

myndighetsintervensjoner i form av industriell politikk. Men, ettersom betingelser for å kun-

ne delta i global handel nå fører til at slik statlig støtte faller bort, går lærprodusentene i bilin-

dustrien på mange måter en usikker fremtid i møte.  

Oppgavens teori legger vekt på hvordan lokal kontekst påvirker oppgraderingsmulig-

heter. Neste kapittel vil ta for seg hvordan oppgraderingsmuligheter i verdikjeden påvirkes av 

denne lokale konteksten, i møte med styringsstrukturer i verdikjeden. 
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6 Muligheter og begrensninger i verdikjeden 
Dette analysekapitlet ser på lærprodusentenes muligheter som følge av deltakelse i bilindu-

striens globale verdikjede. Følgelig vil analysekapitlet besvare studiens tredje forsknings-

spørsmål, som spør hvilke muligheter for oppgradering har lærprodusenter i verdikjeden? 

Denne analysen vurderer oppgraderingsmulighetene kategorisk etter oppgraderingsformene 

som er identifisert i det teoretiske rammeverket. Ettersom denne analysen trekker på de to 

foregående kapitlene for å analysere oppgraderingsmuligheter blant sørafrikanske lærprodu-

senter har flere aspekter i analysen blitt belyst tidligere.  

6.1 Produktoppgradering og nedgradering 

Produktoppgradering omhandler forbedringer i produktkvalitet. I den studerte verdikjeden er 

spesifikasjonene innført av lederselskapene svært strenge, og garveriene må sørge for å leve 

opp til bilprodusentenes standard når det gjelder kvalitet på produktet de leverer. Feil på 

huder som forekommer før og under slakting har svært mye å si på kvaliteten til det ferdige 

læret, og produktoppgraderinger for lærprodusentene dreier seg derfor i stor grad om kvalite-

ten på de rå hudene de gjør bruk av.  

 Lærprodusentene benytter hovedsakelig huder av lokalt opphav. Selv om disse hude-

ne vurderes å være av relativt god kvalitet opplever lærprodusentene likevel utfordringer med 

de lokale hudene. Hudkvaliteten er en utfordring for verdikjededeltakelse på grunn av de 

høye kvalitetskravene stilt i verdikjeden. Oppgradering kan føre til høyere verdifangst der-

som flere huder kan brukes i verdikjeden. Dårlig kvalitet kan også være et hinder for mulig-

heter og deltakelse i bilverdikjeden, da kvalitetskravene de europeiske bilprodusentene stiller 

er svært høye. En informant mente at hudkvalitet var en utfordring for produsenter: 

”[A]s the automotive industry uses more leather, and as vehicles ups specifications, 
the leather becomes no longer top of the pyramid, as leather is sort of a standard pro-
duct now. … [T]he specifications [from the lead firms] of the leather is very, very 
though, and we’ve struggled with that” (Bransjespesialist for delkomponentsektoren, 
09.06.2015). 

Dette indikerer at hudkvaliteten kan begrense verdikjededeltagelse. Produktoppgradering av 

hudkvalitet kan være vanskelig for lærprodusentene. Årsaken til dette er at evnen til å gjen-

nomføre produktoppgraderinger i liten grad befinner seg hos garveriene: ”There is an oppor-

tunity to upgrade products, but then we have to meet the specifications that are set. So we 
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keep upgrading and upgrading, not of our own innovation, but of the directions given to us by 

the multinationals, and thats a challenge” (Bransjespesialist for delkomponentsektoren,  

09.06.2015).  

En produktoppgradering som følge av forbedring av råmateriale vil påvirke lærprodu-

sentene positivt, på grunn av muligheter for høyere avkastning på hudene og et høyere kvali-

tetsnivå, men lærprodusentene har ingen kontroll over slik produktoppgradering. Produkt-

oppgradering innen hudkvalitet forekommer derfor som resultat av en bevisst satsing av 

myndighetene. Kapittel 5 viste at det har forekommet en viss lokal innsats for å oppgradere 

hudkvaliteten, da det på 1990-tallet ble satt i gang ulike planer drevet av myndighetenes 

ønske om å etablere en levedyktig lærindustri for å lære opp bønder og slakterier for å for-

bedre hudkvaliteten. Dette sammenfalt med nedgangen i fottøyproduksjon og fremveksten av 

bilindustrien, som gjorde at sørafrikanske huder og lærprodukter kunne innlemmes i verdi-

kjeden (Bezuidenhout 2015). Dette til tross, hudkvalitet ble av bilgarverier trukket frem som 

en utfordring for industrien på starten av 2000-tallet (Ballard 2001). De faktiske resultatene 

av satsing på produktoppgradering kan dermed ikke utelukkende sies å være positive.  

Det er likevel mulig å arbeide rundt og dra nytte av disse begrensningene. Et garveri 

har i løpet av de siste fem årene ’opplevd et totalt skifte’ mot å bruke huder av lavere kvalitet:  

”The leather we touch today we wouldn’t have touched five years ago. We’ve just 
moved to the lower side so we compete with the furniture industry and such. … 
because of the quality of the raw material, [which] we source within South Africa… 
With hide-prices, there is always two things to look at, what you’re paying for it and 
what yield you can get out of it. If you want to buy more expensive you can do that, 
then you’ll get a cuttng yield of 70%. We don’t get close to a 70% cutting yield. It’s 
cheaper just to buy cheaper raw material and just try to get a better yield out of it” (Di-
rektør i bilgarveri, 15.06.2015).  

Et bilgarveri mener altså at ut i fra det de får betalt så er det ikke mulig å anskaffe høykvali-

tetshuder. Ballard (2002:30) skriver at en slik overgang til bruk av huder av lavere kvalitet 

”represents a movement from a relatively exclusive high-end product to a more accessible 

kind of product closer to the mass market. If the barriers to entry are lower and, therefore, 

competition is higher, this would be classified as ‘product downgrading’”. Her trekker 

Ballard frem hvordan en produktnedgradering kan føre til høyere konkurranse, som potensielt 

kan true bilgraveriene.  

Produsentene opplevede derimot positive følger av produktnedgraderingen, ettersom 

de var i stand til å tilpasse seg lederselskapenes behov: ”You could sit back and say we can’t 

use it, but we have to adapt to the financial situation and what the customer is willing to pay 
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so you end up buying what the customer pays you to” (Direktør i bilgarveri, 15.06.2015). Det 

er uklart om bruk av huder av lavere kvalitet gir et dårligere produkt (Ballard 2002), men i 

følge produsenten møter de lederselskapenes kvalitetskrav. Så fra produsentenes ståsted kan 

nedgradering lønne seg i visse tilfeller. Ponte og Ewert (2009) gjorde et lignende funn når de 

så på effekten av produktnedgradering for vinprodusenter i Sør-Afrika.  

Ved å ta i bruk huder av lavere kvalitet kan garveriene skape verdiøkning ved å for-

bedre hudenes kvalitet. Dette har også i tillatt dem å møte lederselskapenes kvalitetskrav på 

produkt. Samtidig kan de senke sine utgifter og potensielt oppnå høyere avkastning selv, et-

tersom huder er en av deres største utgifter. Når bilgarveriene møter lederselskapenes pro-

duktkvalitetsbehov ved å forbedre produksjonen som tillot en positiv produktnedgradering 

indikerer det at møtet mellom behov i verdikjeden og lokale begrensninger har ansporet opp-

gradering hos en lærprodusent. Denne muligheten henger derfor sammen med prosessopp-

gradering. 

6.2 Prosessoppgradering 

Prosessoppgradering innebærer å gjøre varer om til ferdige produkter mer effektivt ved å om-

organisere produksjonsprosessen eller ved bruk av bedre teknologier. Muligheter for prosess-

oppgradering eksisterer i flere ulike deler i produksjonen. 

Ovenfor ble en positiv produktnedgradering beskrevet. Denne nedgraderingen ble 

gjort mulig av en prosessoppgradering, som tillater bilgarveriene å innledningsvis ta i bruk 

huder av lavere kvalitet for så å oppgradere dem gjennom produksjonsprosessen. På grunn av 

en prosessoppgradering opplever bilgarveriene høyere verdifangst, fordi de mottar høyere 

profitt ved å forbedre læret slik at de står til bilprodusentenes kvalitetskrav. Dette bygger opp 

under forståelsen av at økt verdifangst ikke nødvendigvis resulterer i en bevegelse oppover i 

verdikjeden, men at økt verdifangst kan forekomme også gjennom nedgradering. I følge Pon-

te og Ewert (2009) kan det være vanskelig å skille mellom produkt- og prosessoppgradering, 

fordi bruk av nye prosesser også kan skape nye produkter. Dette reflekteres også her. 

En av de største barrierene som har blitt avdekket er lærprodusentenes avstand til 

markedet, slik det beskrives i kapittel 5, som gjør det vanskelig å møte bilprodusentenes leve-

ransekrav. Forbedring av logistikk relatert til produktforsyning til bilprodusentene opp i ver-

dikjeden vil føre til at lærprodusenter bedre kan følge opp bilindustriens krav om hurtige le-

veranser av høy kvalitet (Ballard 2002). Det gjør prosessoppgradering innen logistikk og 
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shipping svært viktig for lærprodusenter. I et intervju snakket en bilgarver om hvilke fordeler 

og ulemper de selv opplevde, og logistikkutfordringer ble trukket frem:  

”You have to get the chemicals all the way from Europe to South Africa, and then you 
have to fly the cut sets from South Africa to Europe. Either flying or by sea. In the last 
few years there has been a movement to go by sea” (Direktør i bilgarveri 15.06.2015).  

Tidligere var det nødvendig å fly varer ut for å tilby hurtige leveranser. Etter vulkanutbrud-

dene på Island for noen år tilbake har det vært en frykt for å ikke kunne levere varer som har 

ledet til at sjøtransport igjen har vært å foretrukke (Bransjespesialist, 12.06.2015). Et annet 

garveri slutter opp om dette, samtidig som de utdypet utfordringene de opplever med å gå 

denne transportveien:  

”Since we have to use sea freight, the time it takes is nearly five weeks. In that process 
the leather can change. So now the tendency is that the cutting plants are next to, or in 
close proximity to the sewing plants, so a lot of the cutting is moving out of South Af-
rica” (Direktør i bilgarveri, 15.06.2015).  

I et intervju med avisen Engineering News kunne en bransjespesialist fortelle at siden 

”… the industry is a just-in-time industry, which means we fly the seats from South 
Africa to a number of global plants. Any small hiccup can disrupt the product flow. … 
However, this also means that 14% to 15% of the South African end price is logistics 
costs. We can deliver the seats faster than Hungary, for example, which drives it to 
European plants, but that industry’s logistics costs are only 1% of its end price. The 
South African industry needs support, as well as ways to offset these costs” (Venter 
2015). 

Utfordringen når det gjelder logistikk er at oppgradering er begrenset, da det eksisterer få 

valgmuligheter for varetransport. Flytransport er spesielt følsom for eksterne hindringer, og 

vulkanutbruddene på Island førte til store ulemper som bygget opp under valget om å trans-

portere sjøveien, til tross for ekstratransporttid. Dette er en stor ulempe som påvirker garveri-

enes konkurransefortrinn. Sitatet belyser også en oppfatning som var gjennomgående blant 

produsentene, hvor myndighetene nærmest ble stilt ansvarlig for lærprodusentenes suksess. 

Kapittel 5 viser at den statlige støtten i dag begrenset, og er ikke tilstrekkelig i stand til å 

motvirke logistikkutfordringene. Sør-Afrikas lange avstand til markedet forsterker risikofak-

toren som det usikre arbeidsmarkedet allerede utgjør. 

I følge Ballard (2001) er noen garvere raske til å skylde på arbeidskostnader som en 

begrensning for oppgradering. En informant forklarte at ”[a] challenge we have in relation to 

leather is that it is labor-intensive process and our labor costs are high” (Bransjespesialist i 
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delkomponentsektoren, 09.06.2015). Høye arbeidskostnader i seg selv nødvendigvis en be-

grensning for oppgradering, og Gereffi (1999) finner at klesprodusenter som betaler kompa-

rativt høye lønninger har opplevd økt markedsandel blant produsenter. En annen informant 

vurderte derimot situasjonen annerledes:  

”From a labor point of view, every four to five years we have a strike. But our labor is 
also relatively cheap compared to Europe. … Effectively, on labor costs Europe can’t 
compete. So from that point of view you start out on the front foot”(Direktør i bil-
garveri, 15.06.2015).  

Høye lønnskostnader vil ikke nødvendigvis begrense muligheter i verdikjeden, og det er noe 

uenighet i hvorvidt den lokale arbeidskraften er en mulighet eller en hindring, og de opplevde 

begrensninger kan heller ses i forhold til et par andre forhold. For det første har bilprodusen-

tene sine største produksjonssteder i Europa, og mottar mange ferdige seter fra østeuropeiske 

produsenter. Ved å være plassert nærmere monteringsfabrikkene kan disse produsentene til-

fredsstille bilprodusentenes behov for rask produksjon og levering og billig transport. For det 

andre er den sørafrikanske arbeidsmarkedet begrenset av streiker, noe som har gjort produk-

sjon i Sør-Afrika til en risiko for produsenter, og ikke en mulighet:  

”apparently now for them [automotive producers] to buy your hides and doing the cut-
ting in Europe is costing them more than just doing the cutting here in South-Africa, 
they're just doing it as a security blanket against labor unrest and [logistical costs and 
hindrances]” (Bransjespesialist, 12.06.2015).  

Lærprodusentenes geografiske forankring legger på denne måten press på den ’tyske kob-

lingen’ beskrevet i kapittel 5, samtidig som lokale forhold som omgir lærprodusentene be-

grenser deres muligheter. Uten logistikkoppgradering, som er lite trolig, vil dette fortsette å 

begrense lærprodusentenes muligheter.  

Garving er en teknologisk moden industri uten signifikante muligheter for oppgrade-

ring i teknologi (Hesselberg og Knutsen 2002). En informant forklarte at  

”[w]ithin the tanning industry, because the tanning industry is small, the guys in Italy 
end up speaking with the guys in France and South Africa. So we end up knowing 
what the global technology is in terms of tanning- or re-tanning and finishing” (Direk-
tør i bilgarveri 15.06.2015).  

Dette viser hvordan teknologiske utviklinger er tilgjengelig for alle med kapital nok til å til-

egne seg dem.  

Det er under ferdigstilling at teknologien i garveprosessen har forbedret seg mest. 

Dette dreier seg om produktoppgraderinger i forhold overflatebehandling som gjør læret mer 
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slitesterkt, men det har forekommet en del oppgraderinger i teknologi: ”We've gone from 

spray-based application to roll-on application, which saves you money on chemical usage” 

(Direktør i bilgarveri 15.06.2015). Bilgarveriene mottar noe støtte for å gjennomføre slike 

oppgraderinger, men mindre enn Wet-Blue garveriene og mye mindre enn før, ettersom støtte 

nå i hovedsak gis opp til crust. For Wet-Blue garveriene foregår teknologisk oppgradering på 

foretaksnivå gjennom deres egne kapitalinvesteringer og insentiver fra myndighetene i form 

av produksjonsinsentiver: 

”Basically the tanning industry at our level is not the highly sofisticated leather finis-
hing. So the technology is pretty standard, it doesn't change. So the access- the machi-
nery is so good that we do a lot of maintanace ourselves. Unless we buy new, those 
machines can last a long long time” (Leder i bilgarveri 29.06.2015). 

De formelle institusjonelle ordningene er derfor ikke i stand til å øke prosessrelaterte oppgra-

deringsmuligheter i Sør-Afrika når det gjelder bruk av teknologi for Wet-Blu garverier. Ka-

pittel 5 belyser at bilgarveriene mottar en viss grad av støtte gjennom myndighetenes AIS, 

men at denne oppleves som begrenset. 

Lærprodusentene følger bilindustriens krav til produksjonsprosess. Kapittel 4 ga en 

vurdering av lederselskapenes krav om visse ISO-standarder i verdikjeden.  

”[A]ll [tanneries] have the European standards of material supply, all of the carcio-
genic materials previously used and were still being used until about 1999 are all go-
ne”(Bransjespesialist for bilkomponentsektoren, 09.06.2015). 

Dette sitatet viser hvordan de historisk har oppgradert produksjonen ved å innrette seg etter 

produksjonskrav. Ved å oppfylle standardene har de lokale aktørene forsikret at deres pro-

duksjon oppfyller lederselskapenes krav, som har hevet produksjonskvaliteten. Leverandøre-

ne får derimot ikke støtte av lederselskaper til å møte kravene som stilles, slik det fremstår i 

de følgende sitatene: 

”If we don't adhere [to regulations] we have to pay. Thats the incentive” (Teknisk le-
der i Wet-Blue garveri 7.7.2015).  

”In the end [the buyer] would just tell you that they want a product. And then they’ll 
walk through the plant and say "your competitors have got this equipment, maybe it 
would suit you to get this equipment”. From an efficiency point of view. And with 
efficiency they of course get something. Because if youre more efficient, then it means 
your product is cheaper which means they can get it cheaper. So what you "get" from 
the buyers is the benefit of doing business with them”. (Direktør i bilgarveri 
15.06.2015) 
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Evnen til å møte oppkjøperens behov står derfor som insentiv for å oppfordre til oppgrade-

ring blant lærprodusenter. Ballard (2002:27) fant blant sine informanter at etterlevelse av 

slike standarder økte effektiviteten: ”Anecdotally, respondents indicated massive impro-

vements in a short space of time for these key measures. For example, it was noted by one 

firm that it now took one employee to make the same output that previously took two 

employees.”  

 Det er visse indikasjoner på prosessoppgradering som gjør lærprodusentene i stand til 

å møte lederselskapenes behov oppover i verdikjeden. De lokale forholdene kan til dels sees å 

oppfordre til prosessoppgradering relatert til produksjonen, hvor prosessoppgradering blant 

annet har gjort det mulig for et garveri å ta i bruk lokale huder av dårligere kvalitet. Lærpro-

dusentenes lokale kontekst har på denne måten vært en pådriver for at lærprodusentene skal 

oppgradere sin produksjon for å møte bilprodusentenes strenge krav. Det eksisterer også noen 

støtteprogrammer som hjelper til med å oppgradere teknologi, som også kan ha positive inn-

virkninger på produksjonsprosessen. Oppgradering har forekommet som et resultat av at lær-

produsentene har tilpasset seg bilprodusentenes krav, men de formelle institusjonelle støtte-

ordningene har ikke nødvendigvis bidratt til at de produsentene har vært i stand til å oppgra-

dere seg.  

6.3 Funksjonell oppgradering og nedgradering 

Mangelen på tilgang til designfunksjoner i den lokale delkomponentsektoren har blitt trukket 

frem som en utfordring (Bransjespesialist for delkomponenter, 09.06.2015). I kapittel 4 ble 

lærprodusentene vurdert å delta i låste verdikjeder med visse tegn til modularitet.  

I følge Humphrey og Schmitz (2004) er funksjonell oppgradering vanskelig i låste 

verdikjeder. Samtidig motvirkes funksjonell oppgradering blant lokale leverandører av leder-

selskap som ikke ønsker å dele sin kjernekompetanse innen design med lokale leverandører 

(Pietrobelli, Rabellotti og Giuliani 2006). Lederselskapenes kjernekompetanse begrenser lo-

kale oppgraderingsmuligheter, og underleverandører vil vanskelig kunne tilegne seg kontroll 

over design. Siden design styres av bilprodusentene, og bilprodusentene er svært rigide med 

tanke på både hvordan interiør produseres og hvem som kontrollerer design av interiøret vil 

muligheter for nyvinninger når det gjelder produkt være relativt begrenset.  

Wet-Blue garveriene har flere muligheter til funksjonell oppgradering. Myndighetene 

legger press på Wet-Blue garveriene for at de skal gjennomgå en funksjonell oppgradering i 

verdikjeden. Slik oppgradering vil derimot gå utover Wet-Blue garverienes kjernekompetan-
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ser, og føre med seg en rekke utfordringer. Dette belyses tydelig i to utsagn fra mine infor-

manter:  

”You could look at going into crust leather, the problem is that with each stage further 
comes with their own problems. The government is trying to force us to go into crust, 
but … crust comes with a lot more technology- a hell of a lot more technology. It co-
mes with the idea of exporting, and we don't know the market, we don't know the 
technology, we don't have the skills. There is virtually nobody in South Africa , unless 
you steal from the big ones – the [auto tanneries], so what happens is you have to im-
port the technology and the technicians to come and train people here. But it is really 
expensive to get someone to come here. I think the government is trying to push us in-
to doing it over night. So they say they want us to go further down the line, to do crust, 
be we can't do it here, so you're going to add a tax on exporting wet salted, 20%, what 
are we supposed to do in the meantime?” (Leder i Wet-Blue garveri 29.06.2015). 

”We're not to keen to go further [with the] processing down the line, but i guess you 
could look at that as an opportunity. But it is not something we want to do, to take raw 
material and process it further into crust or finished leather. it is not what we do. And 
they [the buyers] are quite happy to receive it in the Wet-Blue stage” (Markedsfø-
ringsleder 7.7.2015). 

Myndighetene setter på press på Wet-Blue garveriene til å oppgradere sine funksjoner til å 

inkludere garving helt til crust. Når lærindustrien er preget av relativt avansert teknologi opp 

i verdikjeden og et fåtall veletablerte spillere medfører det både etableringshindre relatert til 

funksjonell oppgradering og utfordringer rundt verdiøkning dersom oppgraderingen finner 

sted.  

En funksjonell oppgradering etter myndighetenes ønske vil innebære en rekke tekno-

logiske oppgraderinger. Som vist tidligere er slik teknologi svært kostbar. Dersom myndighe-

tene ikke innfører nye støtteordninger vil det innebære svært høye kostnader, spesielt med 

tanke på at produksjonsinsentivene mottatt gjennom CTCIP er relativt lave. I tillegg er det en 

tydelig ferdighetsmangel lokalt, som belyser Wet-Blue garverienes manglende konkurranse-

fortrinn sammenlignet med bilgarveriene de vil konkurrere dirkete med. Det gis heller ingen 

indikasjon på at funksjonell oppgradering er ønskelig hos lederselskaper opp i verdikjeden. 

Wet-Blue garveriene vil i så fall oppgradere på grunn av et press fra lokale institusjoner, uten 

at dette vil dekke et behov oppover i verdikjeden. Det vitner om en mistilpasning mellom 

myndighetenes ønsker for industrien og hva produsentene ønsker, noe som tilsier at strategis-

ke paringer ikke vil forekomme og at de positive effektene av slik oppgradering vil være be-

grensede. Dersom Wet-Blue garverne ender opp med å oppleve en funksjonell oppgradering 

hvor de tar produksjonen opp til crust vil dette kunne true bilgarverienes funksjoner. Funk-
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sjonell oppgradering blant Wet-Blue garveriene kan på denne måten ha negative konsekven-

ser for de enkelte foretakene og på industrinivå. 

Tidligere i oppgaven ble utfordringer relatert til tap av setefabrikken i verdikjeden 

nevnt, hvor det ble forklart at tap av setefabrikker påvirker bilgarveriene nedover i verdikje-

den. På grunn av verdikjedens utforming er bilgarveriene avhengig av å ha setefabrikker i 

nærheten som kan lage bilinteriør. Verdikjedens styringstruktur og avhengigheten av raske 

leveranser gjør at ”a lot of the sewing business is lost because we're exporting directly into 

Europe on cut sets… But if the sewing companies disappear all our cut sets have to go to 

Europe” (Direktør i bilgarveri, 15.06.2015). Dersom disse setefabrikkene faller bort vil ikke 

bilgarveriene kunne gjennomføre kutting i sin produksjon lenger, som vil medføre store 

tap:”[this] means indirectly that our cutting business is going to disappear. So thats a big risk 

to us, thats a big issue”(Direktør i bilgarveri, 15.06.2015). 

Som vist i Tabell 1 kommer store deler av den sørafrikanske verdiøkningen i produk-

sjonen av lær til bilindustrien  fra kutting, og tap av denne funksjonen vil bety mindre verdi-

fangst og færre jobber i garveriene (Direktør i bilgarveri, 15.06.2015). Dette henger sammen 

med at kutt- og sømfunksjonene legger til mest verdi i produktet, og store deler av profitt-

marginen kommer av kutting. Behov opp i verdikjeden er ikke i overenstemmelse med de 

lokale tilbudene: 

”The main question is how are we going to convince them to keep the cutting in SA, 
and that is a big problem. We would have to convince them that we would be able to 
invest in better finishing technology and better cutting technology which would bring 
our pricing down to our [auto assembly plants]… To the cut and stitch exports, its now 
just going straight from the automotive tanneries to there.” (Direktør i bilgarveri, 
15.06.2015) 

Garverne står i fare for å miste en funksjon og dermed bli hoppet over i verdikjeden. Nedgra-

deringen i funksjon blant bilgarveriene har forekommet etter institusjonelle endringer i form 

av overgangen fra MIDP til APDP, og endringer i risikovurderinger blant oppkjøperne.  

”Cuts are currently only at half-capacity [in the South Africann industry]. The reason 
for this is that Mercedes Benz, for example, now receive incentives from the APDP on 
components, and pulled out. Also, international buyers want whole hides, not cuts, and 
therefore increasingly want the whole finished hides exported” (Daglig leder i bil-
garveri, 17.06.2015). 

En negativ funksjonell nedgradering utgjør derfor en direkte trussel på foretaksnivå, samtidig 

som det truer hele industrien på grunn av at koblinger oppover i den lokale verdikjeden fors-

vinner. En del av grunnen til at de store oppkjøperne tidligere flyttet produksjon til Sør-
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Afrika er som beskrevet tidligere på grunn av fordelaktige insentiver som gjorde de lokalt 

produserte hudene komparativt billigere enn hos andre produsenter. Ettersom disse insentive-

ne nå har endret seg har ikke bilprodusentene samme motivasjon til å gjøre bruk av lokalpro-

dusert lær.  

Funksjonell oppgradering er enten ikke mulig eller ikke ønskelig blant lærprodusente-

ne i Sør-Afrika. Relatert til selskapers kjernekompetanser ser man at tilegnelse av design-

funksjoner ikke er mulig for lærprodusenter, samtidig som noen produsenter ikke ønsker å 

tilegne seg funksjoner utover deres kjernekompetanser, da dette ikke vil resultere i en positiv 

funksjonell oppgradering. Risikoen for funksjonell nedgradering på industrinivå og foretaks-

nivå er kanskje den største utfordringen i lærindustrien, spesielt for bilgarverier. Noen bilpro-

dusenter ønsker kun lær opp til crust, andre ønsker ferdige behandlede huder, mens andre 

igjen ønsker ferdig kuttede huder. Dette avgjøres i stor grad av hvor det neste trinnet i pro-

duksjonsprosessen gjennomføres.  

Når setefabrikkene sakte men sikkert forsvinner ut av verdikjeden for lær i Sør-

Afrika, som resultat av en kombinasjon av utfordringer i forhold til logistikk, streiker og just-

in-time forholdet mellom garvere og seteprodusenter utgjør dette en utfordring for bilgarveri-

enes mulighet til å utføre kutteopperasjoner. På grunn av dette fremstår funksjonell nedgrade-

ring i verdikjeden mer trolig enn oppgradering for flere lærprodusenter. Denne nedgrade-

ringen er direkte knyttet til lærprodusentenes lokale kontekster, som gjør lær produsert i Sør-

Afrika mer risikabelt.  

Samtidig har endringer i landets støtteordninger ført til at det sørafrikanske læret er 

mindre attraktivt for bilprodusentene, og ikke nødvendigvis komparativt billigere enn lær 

produsert i andre land. Den kumulative effekten av begrensninger i lærprodusentenes lokale 

kontekst og verdikjedens struktur har resultert i en presset lærindustri og funksjonelle ned-

graderinger på industrinivå. Når en informant konkluderte at ”a challenge we’ve got with leather 

is to keep adding value to the product, moving to new functions in the value chain” synes 

dette derfor å være berettiget (Bransjespesialist i delkomponentsektoren, 09.06.2015). 

Intersektorell oppgradering innebærer slik et bytte til helt nye industrier. Mine data 

viser ingen indikasjon på at slik oppgradering har funnet sted blant mine informanter.  

6.4 Hvilke muligheter for oppgradering? 

I kapittel 4 ble styringsstrukturen i verdikjeden vurdert, og jeg viste at lærprodusentene er en 

del av en låst verdikjede med noen tegn til modularitet. Dette kapittelet kontekstualiserer 
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Humphreey og Schmitz (2004) sin tilnærming til forholdet mellom styringsstrukturer og opp-

graderingsmuligheter, samtidig som innvirkningen lokale kontekster har på oppgraderings-

muligheter har blitt hevet frem. Analysen har funnet at en kombinasjon av styringsforhold og 

lokal kontekst i stor grad har begrenset oppgraderingsmuligheter. 

På produktsiden har det vært forsøk på å oppgradere hudkvalitet for å møte bilprodu-

sentenes behov for bedre huder, uten at dette har hatt særlig effekt. I følge Ponte og Ewert 

(2009) kan nedgradering, for eksempel ved å bevege seg til en mindre krevende aktivitet i 

verdikjede, være fordelaktig for produsenter. Denne studien fant til dels et slikt tilfelle, etter-

som et bilgarveri har vært i stand til å tilpasse seg de lokale begrensningene relatert til hud-

kvalitet og pris. Ved å forbedre sin produksjonsprosess klarer de å møte behovene opp i ver-

dikjeden i form av kvalitetskrav. På denne måten har lærprodusenten møtt en lokal begrens-

ning med en prosessoppgradering som har gjort at bilgarveriet kan fortsette å operere i verdi-

kjeden og oppleve økt avkastning.  

På grunn av avstand til sluttmarked vil oppgradering i logistikk være meget positiv og 

svare på verdikjedens behov. Dette er derimot et felt hvor mulighetene for oppgradering er 

svært begrenset. Lærprodusentene har tilpasset seg eksterne forhold som begrenser trans-

portmuligheter, hvor de grunnet risikoen forbundet med flytransport har returnert til sjøtrans-

port, for å bedre innstille seg etter verdikjedens behov for hurtig produksjon og raske leveran-

ser. Transporten går nå langt saktere, og lærprodusentene har dermed ved å møte lederselska-

penes ønske havnet i en dårligere posisjon enn de var da de kunne fly de ferdige produktene 

ut. Dette har også vidstrakte effekter på den lokale verdikjeden. Frafallende støtte gjør det 

mindre lønnsomt for bilprodusenter å beholde enkelte verdikjedeaktiviteter i Sør-Afrika. Når 

disse faller fra gjør verdikjedens struktur at kutting av lær utført av bilgarverier faller bort.  

Garveriene er avhengig av å ha setefabrikker i nærheten for at de kan kutte setedeler, 

som utgjør en stor del av garverienes verdiskapning. Setefabrikkene er av samme grunn av-

hengig av lokalt kuttede setedeler. Når bilprodusenter legger press på garverier for å ekspor-

tere lær før det kuttes, slik at det kan kuttes og sys i nærheten av monteringsfabrikker i Euro-

pa, mister setefabrikkene sine leverandører og kunder. Når setefabrikkene forsvinner legger 

bilprodusentene videre press på garveriene til å eksportere huder tidligere og tidligere i pro-

duksjonsprosessen.  

Det betyr at garveriene også er i fare, og resultatet er en negativ spiral drevet av eks-

terne og interne faktorer som fører til at setefabrikkene forsvinner. Og ettersom garveriene er 

avhengig av setefabrikker i nærheten for å utføre produksjonen som er mest innbringende for 

dem. Det har derfor forekommet en generell negativ nedgradering når det kommer til funk-
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sjon. Samtidig opplever Wet-Blue garverier et press fra myndighetene for å oppgradere sin 

produksjon opp til crust. Disse produsentene vurderte derimot slik oppgradering som lite 

lønnsom. Dette analysekapitlet finner at lærprodusentenes lokale kontekst ikke gir et mulig-

gjørende miljø for lærprodusentene som støtter strategiske paringer i verdikjeden.  

Måten verdikjedestyring og lokale forhold ikke legger til rette for oppgradering er 

blitt belyst, og mangelen på oppgraderingsmuligheter er åpenbar. Jeg velger derfor å gi siste 

ordet til en av mine informanter som hadde følgende å si om den studerte lærindustriens 

fremtid:  

”[Automotive leather] has been atrophying. It hasn't died, but it is slowly diminishing 
over time. and it does not appear to be any signs that I'm aware of that the industry is 
rejuvenating, or that there are major investments going in. It is struggling” (Bransje-
spesialist for delkomponentsektoren, 09.06.2015). 
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7 Konklusjon 

Formålet med denne studien har vært å avdekke hvilke muligheter sørafrikanske lærprodu-

senter opplever gjennom sin deltakelse i bilindustriens globale verdikjeder. Jeg har løftet 

frem innvirkningen lokale forhold og institusjoner har for billærprodusentene, deres evne til å 

delta i globale verdikjeder, og muligheter de tilegner seg gjennom slik deltakelse. I dette ka-

pitlet vil oppgavens funn presenteres. Jeg starter med å oppsummere svarene på de ulike 

forskningsspørsmålene ved å presentere analysens funn, før jeg trekker disse funnene opp og 

svarer på den overordnede problemstillingen. Til slutt vil oppgavens overførbarhet besvares. 

7.1 Oppgavens forskningsspørsmål 

7.1.1 Kjennetegn ved verdikjedens oppbygging og styring 

Utgangspunktet for enhver verdikjedestudie er å dokumentere ’hvor’ og ’hvordan’ produktet 

blir til (Neilson og Pritchard 2009). Oppgavens første forskningsspørsmål ser følgelig på hva 

som kjennetegner de sørafrikanske billærprodusentenes verdikjede i dag. Manglende oppda-

tert informasjon på verdikjedens struktur har gjort dette til et viktig forskningsspørsmål for 

denne oppgaven. 

Verdikjeden som har blitt studert er geografisk forankret i Sør-Afrika. For at det sør-

afrikanske læret skal finne sin vei inn i biler må det igjennom en rekke produksjonsprosesser 

– fra rå huder til montering og salg. I verdikjeden transformeres rå huder til anvendbart pro-

dukt gjennom en rekke ulike trinn, hvor lær fra de ulike trinnene kanaliseres inn i ulike verdi-

kjeder. Sør-Afrikas lærprodusenter er del av en lokalt forankret verdikjede som leverer inn i 

bilindustriens globale verdikjede. Verdikjeden for lærproduksjon i bilindustrien innebærer 

hudproduksjon, Wet-Blue garving, gjengarving og overflatebehandling utført av bilgarverier, 

og kutting og sying utført av bilgarverier, spesialiserte fabrikker eller i setefabrikker. Lær er 

et organisk materiale og svært sårbart for endringer i løpet av produksjon og transport, og det 

gjør verdikjeden avhengig av rask forflytning. Det gjør at det er en gjensidig avhengighet 

mellom hvert trinn i verdikjeden. Bilselskapene har over de siste årene i stadig større grad 

foretrukket å flytte setefabrikker ut av landet, som resultat av at Sør-Afrika vurderes som et 

risikabelt marked. På grunn av verdikjedens gjensidige avhengighet forplanter tap av sying 
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seg nedover i verdikjeden og leder til tap av kutting, som igjen truer garveriene lenger ned i 

kjeden. Dette belyser også bilselskapenes evne til å styre verdikjeden. 

Ved å bruk Gereffi, Humphrey og Sturgeon (2005) sin styringstypologi har jeg funnet 

preg av at verdikjeden både er modulær og låst. Et lite knippe veletablerte bilprodusenter har 

dannet langvarige forhold til lærprodusentene i Sør-Afrika, samtidig som de har spilt en aktiv 

rolle i dannelsen av garverier. Bilprodusentene pålegger lærprodusentene strenge krav til 

produksjon og produktkvalitet, og har streng kontroll over nøkkelfunksjoner som design. Det-

te indikerer en låst verdikjede. 

Samtidig strukturerer bilprodusentene sine verdikjeder slik at de kan forflytte kon-

trollansvar nedover i verdikjeden til sine underleverandører (Özataǧan 2011). Informanter 

ved bilgarveriene og en setefabrikk omtalte hvordan de kontrollerer at deres underleverandø-

rer følger bilprodusentenes spesifikasjoner. Dette er tegn på modularitet. Verdikjedeforholde-

ne er derfor låst når det gjelder kontroll over design og spesifikasjoner som forplanter seg ned 

til den lokale verdikjeden, samtidig som modularitet eksisterer mellom bilprodusenter og 

seteprodusenter. Lærprodusentene kontrollerer likevel svært lite av sin produksjon, og mang-

ler tilgang til design som er en av de mest innbringende funksjonene i produksjonen. De låste 

forholdene er langt mer utslagsgivende enn de positive effektene som bifaller lærprodusente-

ne gjennom modularitet.  

7.1.2 Lokale kontekster for global verdikjededeltakelse 

Oppgavens andre forskningsspørsmål handler om hvordan lærprodusentenes lokale kontekst 

påvirker lærprodusentene og deres muligheter for global verdikjededeltakelse. Analysen fin-

ner tre svært sammenkoblede forhold som har vært særlig viktige for å muliggjøre global 

deltakelse: stisettende følger av landets liberalisering; lærprodusentenes ’tyske kobling’ gjen-

nom bilindustrien: og lokal industripolitikk. 

Som svar på det indre behovet for å utvikle industri, og et ytre press for å endre øko-

nomisk og sosiale reguleringer for å få tilgang til internasjonale markeder, fant en samtidig 

politisk og økonomisk omveltning sted i Sør-Afrika på midten av 1990-tallet. Dette har resul-

tert i en slags ’dobbel overgang’ (Webster, Lambert og Bezuidenhout 2008). De nye myn-

dighetene forpliktet seg til industriell politikk og handelspolitikk som hadde til formål å 

fremme en økonomi og industri som var godt integrert i den globale økonomien (Jenkins 

2006). De søkte også medlemskap i WTO i 1995, og reduserte raskt tariffer for å muliggjøre 

dette (Roberts 2005).  
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Overgangen til eksportorientert produksjon førte til at noen bilprodusenter økte sine 

investeringer i landet, deriblant i garverier, og liberaliseringen bygget opp under denne kob-

lingen. Gjennom bilindustrien fikk lærprodusentene global rekkevidde. Liberaliseringen førte 

også til økt konkurranse og økt eksponering av lokale produsenter for internasjonal konkur-

ranse (Kaplinsky og Mhlongo 1997).  

Mange produsenter, og da spesielt fottøyprodusenter, har vært lite konkurransedyktige 

i møte med utenlandske selskaper, og industripolitikk ble innført for å legge til rette for at 

lokale produsenter skulle være i stand til å delta globalt. Manglende global deltakelse og be-

skyttelse under apartheid førte til en lite dynamisk og tilpasningsdyktig lærindustri som i mø-

te med konkurranse ikke viste seg å være i stand til å overleve. 

Åpningen av markedet har gitt tilgang til globale verdikjeder og suksess for industrier 

som evner å konkurrere utenfor Sør-Afrika, mens andre industrier som ikke var i stand til å 

knytte seg til globale verdikjeder led. Tilkobling til globale handelsstrømmer har ført til flere 

økonomiske muligheter, samtidig har myndighetenes industripolitikk formet konteksten for 

økonomiske aktiviteter i landet, og hvordan de kobles til globale handelsnettverk. For lær-

produsenter var deres tilknytning til bilindustrien og europeiske bilprodusenter avgjørende, 

som leder til den neste konteksten og institusjonen som har påvirket lærprodusenter.   

Det nære forholdet mellom Sør-Afrika og Europa er tydelig på produsentnivå, og bil-

industrien har vært viktig i å gi lærprodusenter global rekkevidde. Disse bilprodusentene er 

hovedsakelig europeiske og tyske, og de tyske bilprodusentene har nytt godt av å ha et nær-

vær i landet siden apartheid. Mot slutten av apartheid ønsket disse produsentene å produsere 

flere biler i landet, og de var aktive i å starte garverier. Det viser hvor viktig den ’tyske kob-

lingen’ har vært for lærprodusentene.  

Lærprodusentene var også i noe grad knyttet til globale verdikjeder allerede under 

apartheid, men denne koblingen var begrenset av lite effektiv produksjon. Lærprodusentenes 

kobling til globale verdikjeder ble forbedret etter apartheid. Industripolitikk ble innført for å 

bøte på tidligere ineffektiviteten i 1995, noe som gjorde det attraktivt for bilprodusentene å 

bruke sørafrikansk lær og forbedret dermed lærprodusentenes kobling til globale verdikjeder. 

På denne måten har institusjonell støtte gjennom målrettet industripolitikk i form av MIDP 

lagt til rette for global verdikjededeltakelse. Dette bringer oss til den mest avgjørende lokale 

institusjonen som har tilrettelagt for global deltakelse, industripolitikk. 

Industripolitikk har vært avgjørende for billærprodusentenes globale rekkevidde. Sør-

Afrika har tilbudt støtte for lærprodusentene i form av MIDP, samt en rekke sektorprogram-

mer. En viktig del av MIDP var å gjøre det attraktivt for utenlandske bilprodusenter å gjøre 
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bruk av lokalproduserte deler, og motvirket høye arbeidskostnader og komparativt høye lær-

priser. Lærprodusentene ser på industristøtte som avgjørende for industriens videre overlevel-

se, spesielt for setefabrikkene. Dersom disse forsvinner, vil effektene nedover i verdikjeden 

bli merkbare, spesielt for bilgarveriene, da dette vil medføre at disse garveriene mister funk-

sjoner. 

Landets innrettelse etter WTO sine frihandelsreguleringer førte til at industristøtten 

falt bort, og da støtten opphørte, forsvant også setefabrikkene til dels ut av den lokale verdi-

kjeden. Sørafrikansk lær var som følge av tap av støtte ikke lenger like konkurransedyktig, og 

dette har hindret deres deltakelse i globale verdikjeder. Paradoksalt nok ser vi da at deres 

innrettelse etter globale institusjoner ga lærprodusenter bedre tilgang til globale verdikjeder 

hvor industristøtten ble lansert for å legge til rette for denne deltagelsen. Men denne innrettel-

sen har også ledet til begrensninger i lærprodusentenes globale deltakelse. MIDP har altså 

vært en av de viktigste trekkfaktorene som har bragt utenlandske selskaper til Sør-Afrika, da 

insentiver gjorde montering av biler og bruk av lokale varer fordelaktig. Gunstig statlig poli-

tikk har skapt et gjensidig fordelaktig forhold som kom både lærprodusenter og lederselska-

per til gode. Utfra datainnsamlingen ble det tydelig at lærprodusentene i Sør-Afrika i dag på 

ulike måter opplever at støtteordningene i landet ikke er tilstrekkelige. Bilgarveriene mottar 

støtte, men utfordringen, i følge bilgarveriene jeg møtte, ligger i at denne støtten ikke er til-

strekkelig. Dette gjelder spesielt for kutting og sying.  

7.1.3 Oppgraderingsmuligheter 

Oppgavens tredje forskningsspørsmål ser på oppgraderingsmulighetene lærprodusenter har i 

verdikjeden. Tradisjonelle tilnærminger understreker viktigheten av styringsstrukturer for 

oppgradering. Den teoretiske tilnærmingen tilsier at lederselskapene vil bidra til oppgradering 

i låste verdikjeder. I låste verdikjeder vil lederselskaper ofte investere i produkt- og prosess-

oppgradering blant sine leverandører. Siden kjernekompetansen blant lederselskaper vanlig-

vis er utenfor produksjon , vil de gagne effektiviteten i kjeden ved å hjelpe sine leverandører 

med å oppgradering av deres produksjonsmuligheter (Humphrey og Schmitz 2004). Funksjo-

nell oppgradering, så lenge det innebærer funksjoner utenfor lederselskapenes kjernekompe-

tanser, kan også forekomme (Schmitz og Strambach 2008). Nylige bidrag har lånt fra globale 

produksjonsnettverk og gir større rom for en vurdering av effekten lokale sammenhenger og 

institusjonelle har på oppgradering.  

Analysen viser at oppgraderingsmulighetene i Sør-Afrika er svært begrenset. Relevan-

te produktoppgraderinger blant lærprodusentene baserer seg hovedsakelig på forbedring av 
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råmaterialet. Slike produktoppgraderinger vil tilpasse produksjonen etter behov for høykvali-

tetslær fra lederselskaper. Bilprodusentene ser på slik produktoppgradering som et lokalt an-

svar, avhengig av lokal innsats blant bønder og myndigheter for å heve kvaliteten på rå huder. 

Noe innsats har blitt gjort av lokale myndigheter, men uten særlig resultat. Den manglende 

produktoppgraderingen relateres derfor til den fraværende lokalinstitusjonelle produsentstøt-

ten, og dette gjør det vanskeligere for lærprodusentene å møte verdikjedens spesifikasjoner 

og krav.  

En lærprodusent var i stand til å gjøre bruk av huder av lavere kvalitet gjennom en 

prosessoppgradering, og var på denne måten i stand til å suksessfullt møte bilprodusentenes 

kvalitetskrav, selv om de benytter seg av huder av lavere kvalitet. Her har krav hos ledersel-

skaper stimulert oppgradering. Styringsstrukturene i verdikjeden kan derfor sies å ha ledet til 

prosessoppgradering blant et garveri., men oppgraderingene har ikke blitt støttet av verdikje-

dens lederselskap, til forskjell fra teoretiseringer om prosessoppgradering i låste verdikjeder. 

En lærprodusent har på denne måten aktivt møtt en lokal begrensning med en prosessoppgra-

dering, som har gjort deres produksjon mer innbringende. Denne oppgraderingen har funnet 

sted gjennom en produktnedgradering.  Analysen belyser derfor at forståelsen av oppgrade-

ring utelukkende som bevegelser ’oppover’ i verdikjeden blir for rigid, og er ikke tilstrekke-

lig i å belyse hvordan nedgradering eller et valg om å ikke oppgradere kan ha positive følger 

for lærprodusentene. Dette er i tråd med Ponte og Ewert (2009), som finner at produsenter 

kan oppleve høyere avkastning med en positiv nedgradering. 

Prosessoppgradering innen logistikk vurderes avgjørende av bilgarverier, seteprodu-

senter og lærprodusentene oppover i verdikjeden. Siden de befinner seg i en verdikjede pre-

get av rask omsetning, samtidig  som de befinner de seg langt unna markedet, er hurtig trans-

port av varer avgjørende for å delta i verdikjeden. Lederselskapene har presset lærprodusen-

tene til å frakte huder og seter med båt, noe lærprodusentene opplever å være en stor be-

grensning. Dette har forekommet på grunn av frykt for at naturkatastrofer som vulkanutbrudd 

skal hindre transport. Transporten går nå langt saktere, og lærprodusentene sliter med å møte 

lederselskapenes behov for raske leveranser. Ved å tilpasse seg transportkrav i verdikjeden 

står lærprodusentene derfor dårligere stilt med tanke på raske leveranser. 

Når det gjelder funksjoner har den lokalt forankrede verdikjeden opplevd negativ 

funksjonell nedgradering. Frafallende støtte, dyr transport og manglende lokale fortrinn rela-

tert til arbeidskostnader gjør det mindre lønnsomt for bilprodusenter å beholde enkelte verdi-

kjedeaktiviteter i Sør-Afrika, og setefabrikker har flyttet ut eller lagt ned driften. Flyttingen 

av setefabrikker legger press på bilgarveriene. De er avhengig av å ha setefabrikker i nærhe-
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ten for at de skal kunne kutte setepaneler, en viktig del av garverienes verdiskapning. Sete-

fabrikkene er av samme grunn avhengig av lokalt kuttede setedeler. Når bilprodusenter legger 

press på garverier for å eksportere lær før det kuttes, slik at det kan kuttes og sys i nærheten 

av monteringsfabrikker i Europa, mister setefabrikkene både sine leverandører og kunder. 

Når setefabrikkene forsvinner, legger bilprodusentene videre press på garveriene til å ekspor-

tere huder tidligere og tidligere i produksjonsprosessen. Det har derfor forekommet en gene-

rell negativ nedgradering når det kommer til funksjon. Lokale institusjoner oppfordrer til en 

viss funksjonell oppgradering blant Wet-Blue garverier, for å ta fra bilgarveriene flere av 

deres funksjoner, men Wet-Blue garveriene vurderte derimot en slik oppgradering lite lønn-

som. Oppgraderingen lokale myndigheter gjennom industripolitikk legger til rette for er der-

for ikke nødvendigvis vurdert som positiv. Dette viser også hvordan en oppgradering ikke 

nødvendigvis vurderes å ha positive følger for lærprodusentene. 

Styringsforholdene i verdikjeden vil vanskelig alene kunne forklare mangelen på 

oppgradering blant lærprodusenter, selv om lederselskapenes kontroll over verdikjeden, spe-

sielt relatert til den stadig tidligere eksporten av lær i verdikjeden. Nylige bidrag i litteraturen 

har lånt fra globale produksjonsnettverk og gir større rom for en vurdering av effekten lokale 

sammenhenger og institusjonelle har på oppgradering, ved hjelp av Coe m.fl. (2004) sitt kon-

sept strategisk paring for å vise hvordan samspillet der kontekst og institusjoner møter verdi-

kjeden og skaper oppgraderingsmuligheter (Neilson og Pritchard 2009). Analysen belyser 

hvordan lærprodusentenes lokale kontekster ikke legger til rette for oppgradering i verdikje-

den, hvor manglende institusjonell støtte fremheves som avgjørende av lærprodusentene. 

Samtidig er det få iboende fordeler ved produksjon av lær i Sør-Afrika, på grunn av utilstrek-

kelig hudkvalitet, et risikofylt arbeidsmiljø og en geografisk forankring som jobber i mot 

verdikjedens behov for raske leveranser. Den lokale konteksten vil heller oppfordre lærpro-

dusentene til å oppgradere, snarere enn å støtte en oppgradering.  

7.2 Oppgavens overordnede problemstilling 

Humphrey og Schmitz (2000) skriver at lokale institusjoner må være på plass for å støtte opp 

under industrier og tilrettelegge for muligheter i verdikjeden. Oppgraderingsmuligheter rela-

teres ikke utelukkende til styringsstrukturer innad i verdikjeden, men også relatert til lokal 

kontekst, og hvordan disse møter behovene i verdikjeden som er pålagt av styringsstrukturer. 

Analysens funn viser at den lokale konteksten som omgir lærprodusentene der de er territori-

elt forankret, sammen med eksternt press, har vært avgjørende for deres globale deltakelse og 
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muligheter i verdikjeden. For å ta høyde for rollen stedspesifikke kontekster har for deltakel-

se og oppgraderingsmuligheter i verdikjeden, har jeg trukket på globale produksjonsnettverk 

og konseptet strategisk paring for å besvare oppgavens overordnede problemstilling. Bidrag 

fra produksjonsnettverktilnærmingen tillater en mer fullstendig vurdering. Ved bruk av be-

grepet strategisk paring som lagt frem av Coe m.fl. (2004), kan mangelen på oppgradering 

kobles til en mistilpasning mellom institusjonene som påvirker og omgir lærprodusentene, 

der de er territorielt forankret, og behov i verdikjedene de deltar i. 

På denne måten følger min forskning Neilson og Pritchard (2009) sin tilnærming til 

oppgraderingsmuligheter. Min analyse har funnet at globale og lokale institusjoner har sørget 

for at lærprodusenter deltar i globale verdikjeder, samtidig som de også begrenser denne del-

takelsen. Analysen viser også at de lokale kontekstene rundt lærprodusentene ikke tilrettela 

suksessfull deltakelse, hvor institusjonene tilknyttet lærprodusentene ikke støtter oppgrade-

ring gjennom strategisk paring. Dette bidrar til å gi en utdypet forklaring på hvorfor lærpro-

dusenter sliter i deres verdikjeder. Ettersom verdikjeden har endret seg, har ikke de lokale 

produsentene vært i stand til å tilpasse seg endringer uten støtte. De stisettende følgene av 

proteksjonisme, i form av importsubsidiert beskyttelse under apartheid og industripolitikken 

etter apartheid, har gjort lærprodusentene dårlig rustet til å møte behovene til verdikjeden. 

 Ponte og Ewert (2009) finner i sin studie av sørafrikansk vin at rigiditeten og den 

oppoverorienterte tilnærmingen til oppgradering ikke var nok til å forklare muligheter opp-

levd gjennom verdikjededeltakelse avdekket i empirien. Min analyse avdekker også til dels 

slike forhold. En produsent opplevde for eksempel positive følger av å ta i bruk huder av dår-

ligere kvalitet enn tidligere. Muligheten til å nedgradere produkter i møte med en prosess-

oppgradering har tillatt lærprodusentene å tilpasse seg strenge krav i verdikjeden. Samtidig er 

de er i stand til å tilpasse seg sine lokale forhold og ta i bruk lokale huder av dårligere kvali-

tet. Andre former for nedgradering var ikke av positiv natur i min empiri. 

Studien av lærindustrien i Sør-Afrika viser hvilke implikasjoner lokale forhold og in-

stitusjoner har på deltakelse og suksess i verdikjeder, og videre hvilken effekt deltakelse i 

globale verdikjeder har på industriens posisjon, rolle og muligheter i den globale økonomien. 

Denne studien kan bidra til å øke forståelsen av hvordan oppgraderingsmuligheter oppstår og 

hvorfor oppgraderingsmuligheter mangler for verdikjedeaktører. Oppgaven gir ingen endeli-

ge svar på hvordan institusjoner best legger til rette for oppgradering, men viser hvordan lo-

kale og globale institusjoner former de lokale forholdene som omgir Sør-Afrikas lærprodu-

senter og har ført til en industri som, per mine informanter, står i fare for å forsvinne dersom 

utviklingen fortsetter. På denne måten ser jeg at global deltakelse både kan gi produsenter 
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utfordringer og muligheter - men for sistnevnte er det nødvendig at de lokale institusjonene 

tilrettelegger for slik global deltakelse. 

Et av målene med denne oppgaven var å belyse hvordan lokale forhold har tilrettelagt 

for og formet muligheter i verdikjeden. Oppgaven har belyst én-til-én forhold mellom verdi-

kjedeaktører og institusjonene og de formelle reguleringene som omgir dem. Mine funn re-

flekterer også de institusjonene – lokale formelle og regulerende institusjoner i form av in-

dustripolitikk – som informantene selv opplevde som avgjørende.  

7.3 Overførbarhet 

Denne studien er en kvalitativ casestudie. Kvalitative casestudier er av natur kontekstspesi-

fikke, og vil aldri være fullstendig representative for andre kontekster (Baxter 2010). 

Flyvbjerg (2006) hevder likevel at verdien av kontekstuelle eksempler er undervurdert som 

en kilde for vitenskapelig utvikling. Oppgavens empiri belyser viktigheten av å forstå kon-

tekster og institusjoner for å forstå muligheter i verdikjeden i Sør-Afrika. Verdikjedeaktørene 

er forankret i steder og verdikjeder, og studien viser konsekvensene av disse forankringene.  

Dette betyr også at mine funn er knyttet til de lokale kontekstene der de studerte verdikjede-

aktørene er forankret. Det er likevel mulig å ’se gjennom trærne’ for å tilby noen generelle 

bidrag til feltet, hvor min empiri gir et bidrag til en voksende mengde forskning som fokuse-

rer på konsekvensene institusjoner har på muligheter i globale verdikjeder.  

I oppgavens teori kommer jeg med to teoretiske tilpasninger som foreslår å løfte frem 

lokal kontekst og institusjoner, og å gjøre bruk av en bredere forståelse av oppgradering. 

Analysen viser hvordan tilpasningene kan bidra til å øke forståelsen av hvordan oppgrade-

ringsmuligheter oppstår, og hvorfor oppgraderingsmuligheter mangler for verdikjedeaktører i 

lys av deres lokale kontekst. Studien bidrar derfor til et voksende felt av verdikjedeforskning 

som argumenterer for at en bedre og mer nyansert vurdering av lokale forhold, og da spesielt 

institusjoner, må til for å forstå hvorfor oppgradering blir til – og ikke blir til.  
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Vedlegg 1. Intervjuer 
Informant  Dato for intervju 
Lokale aktører og spesialister  
Bransjespesialist for bilkomponentsektor        09.06.2015 
Sektorspesialist, leder for råd for garvere og leder for råd for  
lærproduksjon 

12.06.2015 

Sektordirektør i departementet for handel og industri 15.06.2015 
Sektorspesialist, bilgarverier 26.06.2015 
Leder for garveriskole   01.07.2015, 08.07.2015 
Avløpsvannspesialist for garving 08.07.2015 

  

Bilgarveri I  
Direktør i bilgarveri 15.06.2015 
Daglig leder i bilgarveri 15.06.2015 

  

Bilgarveri II  
Finansdirektør i bilgarveri 11.06.2015 
Daglig leder i bilgarveri 17.06.2015 
Miljørådgiver i bilgarveri 17.06.2015 

  

Wet-Blue garveri og forhandler av huderIII  
Teknisk leder 07.07.2015 
Markedsføringsleder 07.07.2015 

  

Andre lærprodusenter  
Daglig leder Wet-Blue garveri I 15.06.2015 
Leder i Wet-Blue garveri og forhandler av huder II 29.06.2015 
Driftsleder, seteprodusent med setefabrikk 30.06.2015 
Markedsføringsleder, eksotisk garveri  06.07.2015 
Leder for garveri, eksotisk lær 06.07.2015 
Eier og leder av småskalagarveri 06.07.2015 
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Vedlegg 2. Eksempel på intervjuguide  
Interview guide for tanneries 
About the firm 
Name of the firm 
Name of the person interviewed 
Can you give me a short history of the firm? 
 
Production 
What types of leather does the firm produce? 
Has there been any changes since you started? 
Can you describe your production method? 
How has this changed since you/the company started? 
What chemicals do you use? 
How has this changed since you started? 
What considerations went into this decision? 
Has there been any changes in production process since you started? 
 
Value Chain 
Can you describe your value chain? 
Where do you get your raw materials from? 
What about chemicals? 
Who do you deliver your products to? 
Which restrictions/standards does your buyers have? 
How does your participation in the chain affect your opportunities? 
 
Markets 
Where is your end market located? 
If exporting, how much? 
How does the regulations in these markets affect you? 
Do you experience any restrictions in accessing foreign markets? 
How is this different in the different end markets? 
Where are your main competitors? 
 
Clean technology 
What type of technology do you use? 
Can you describe any changes in technology in your company? 
Has there been any technical developments in the industry? 
What is the Best Available Technology? 
Do you have access to this? 
How does participation in the value chain affect your access to BAT? 
How does participation in the value chain affect your knowledge of BAT? 
What about Best Environmental Technology? 
Do you have access to this? 
How does participation in the value chain affect your access to BET? 
How does participation in the value chain affect your knowledge of BET? 
Does cleaner production have any benefits? 
 
Environmental regulations 
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Do you feel well-informed about the environmental regulations in the leather sector 
Has there been any changes since you started? 
Who decides the regulations? 
Do your buyers have any regulations? 
Does the firm have a environmental strategy or policy? 
Have environmental regulations reduced or strengthened your competitiveness? 
Are there any challenges to following these regulations? 
Have environmental regulations in other countries affected the firm’s competitiveness? 
 
Trade Policy 
What government policies exist relating to the leather sector? 
In what ways have these changes in policy affected you? 
 
General 
What do you think is the future of the company? 
Has there been any relocation of companies in the leather sector? 
Has any of your competitors gone out of business? Why? 
Do you experience any restrictions to your production? 
Production Costs - cost structure (different sheet) 
What is most important for keeping in business? 
Is there anything I should have asked? Do you have any questions for me? 
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Vedlegg 3. Skjema for kostnadsstruktur for 

garverier 
 

Share of cost of production 

Raw hides  

Chemicals  

Labour  

Capital  

Energy  

Environmental Con-
trol 

 

Other  

 

Raw hides 
- Cost of acuiring raw skins out of total 

 
Chemicals 

- Cost of acuiring chemicals out of total 
 
Labor 

- Cost of labor out of total 
 
Capital 

- How do you interpret this? Does this include taxes and fees? 
- Cost of investments in machines, production equipment, downpayment on this, up-

keep 
 
Energy 

- Cost of electricity, fuel, out of total 
 
Environmental Control 

- End-of-pipe treatments? 
- How do you view increased costs of more environmentally friendly chemicals? 
- How do you view increased costs of more environmentally friendly machinery? 
- How much of your costs do you think make up environmental concerns in produc-

tion? 
 
Other 

- Other production costs 
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Vedlegg 4. Informert samtykke 
 

Requests to participate in the research project 

Standards and value-chain upgrading: South African tanneries. 
Background and purpose 
The purpose of the study is to describe the South African leather tanning industry. The study 
will look at the influence of environmental standards, and upgrading opportunities and chal-
lenges faced by the South African tanneries. The project is a Master degree, at the Depart-
ment of Human Geography at the University of Oslo, Norway. The selection of participants 
is based on relevant informants to the project, and the people contacted are contacted due to 
their knowledge and insights to the field and research subject. 

 
What does participation in the study involve? 
The data collection will be based on in-depth interviews with an approximate duration of one 
hour. Additional time spent on tours of facilities may also occur. Information on the infor-
mant may also be collected through interviews with other participants or registers. The quest-
ions asked in the interviews will deal with the participants activities, relations and work in 
relation to tanning, opportunities and constraints in the sector concerning value-chain parti-
cipation. The data will be registered through sound recordings and notes taken throughout the 
interviews and observations. 

 
What happens to information held about you? 
All personal information will be treated confidentially. Access to personal data is reserved to 
the student and supervisor, personal information /recordings and name lists will be stored 
separate from the other data to maintain confidentiality where confidentiality is agreed 
upon/desired. As the study concerns itself with different participants with interest in a speci-
fic industry, the type of business, job or position may be recognizable. . Any other informa-
tion about the participants/business will only be published with full consent. All participants 
who may be recognized in the publication directly or indirectly via occupation will have the 
opportunity to read through personal data before publication if they so choose. 

 
The project is planned to be completed May 2016. After the project is completed notes and 
transcripts will be maculated and recordings deleted, if not otherwise agreed upon. 

 
Voluntary Participation 
It is voluntary to participate in the study, and you may at any time withdraw your consent 
without giving any reason. If you withdraw, all information about you will be made anony-
mous. 

 
If you want to participate or have questions to study, contact Ragnhild Johnsrud, tel: +47 94 
80 38 62, or supervisor Hege Merete Knutsen, tel: +47 22 85 59 52 
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The study is reported to the Privacy Ombudsman for Research, Norwegian Social Science 
Data Services AS. 

 
Consent for participation in the study 
I have received information about the study, and am willing to participate 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signed by project participant, date) 
 

I agree to participate in the interview 
I agree that personal information can be published / stored after project completion 
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