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1. Inledning
I detta kapitel kommer bakgrunden till rapporten att presenteras. Vidare kommer även syftet 
och problemformulering att beskrivas. Även författarens egna avgränsningar kommer att 
definieras samt begränsningar för studien.  
 
1.1 Bakgrund 
Under utbildningen har jag stött på ordet kvalitet i dess olika former. Då vi har pratat om 
kvalitet har det varit att en produkt eller tjänst ska uppfylla alla de krav som kunden ställer. 
Jag skulle vilja påstå att en produkt eller tjänsts kvalitet påverkas av ens leverantörer. Om 
leverantörerna är kunniga och kan leverera material som uppfyller företagets krav, blir det 
lättare för företaget att erbjuda en produkt med hög kvalitet till kunden. Enligt Chapell (2005), 
Huber (2005) och Avery (1993) har ett företag mycket att tjäna på att samarbeta med sina 
leverantörer och skapa nära relationer. Fördelarna med att samarbeta med sina leverantörer är 
inte bara ekonomiska, utan de är också företagsmässiga. 
 
Jag anser som Wallström och Häggström (1994) att det är viktigt att kontinuerligt utvärdera 
sina leverantörer för att säkerställa att man bara arbetar med de som bäst kan tillgodose sitt 
företags behov. För att ett företag ska kunna utvärdera alla sina leverantörer kontinuerligt 
kommer detta medföra att företaget måste minska antalet leverantörer och samtidigt förbättra 
relationen till de leverantörer som är kvar, vilket både Lumsden (2006) och Bergman och 
Klefsjö (2001) förespråkar.  
 
Wallström och Häggström (1994) menar att det är viktigt att veta vad ens kunder anser om sitt 
företag. Jag menar att detta visst är viktigt, men för att kunna skapa nära och långvariga 
relationer till sina leverantörer bör man även ta reda på vad de tycker om ens företag. Genom 
att ha kunskap om vad leverantörerna anser om ens företag har man en grund för att utveckla 
sitt företag så att både kunder och leverantörer blir tillfredsställda.  
 
För att mäta leverantörernas åsikter om ett företag bör man säkerställa vad de anser vara 
viktigt. Det är lämpligt att ett företag tillsätter en speciell grupp som kontinuerligt arbetar med 
detta. Att mäta leverantörernas åsikter kan ske genom antingen en kvantitativ eller en 
kvalitativ undersökning. Beslutet om vilken typ undersökning man väljer basers på antalet 
leverantörer, vilka frågor man vill ha svar på, tidsplan etc.   
 
Att bara mäta och sammanställa leverantörernas åsikter ger inte så mycket information, utan 
det är viktigt att även tolka sammanställningen av åsikterna och studera hur man kan använda 
sig av resultatet.  
  
1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer bör tas i beaktande, och på vilket sätt kan ett mätinstrument utformas, för att 
mäta vad leverantörerna tycker om ens företag, som kund, för att möjliggöra identifikation av 
förbättringsmöjligheter? 
 
1.4 Syfte och relevans 
Syftet med studien är att ta reda på vad leverantörer anser vara viktigast hos deras kunder. För 
att kunna undersöka vad leverantörerna anser om sina kunder kommer ett antal parametrar att 
fastställas. Dessa parametrar kommer sedan att ligga till grunden, tillsammans med teori, för 
att skapa en enkät. Enkäten kommer att undersöka vad företagets leverantörer anser om dem 
som kund, dessutom kommer leverantörerna ha möjlighet att ange hur viktig varje parameter 
är för dem som leverantör.  
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1.5 Relevans 
Den praktiska relevansen för denna studie är att man genom att veta vad företagets 
leverantörer anser om ens företag möjliggör ett produktivt samarbete mellan parterna.  
 
Resultatet som erhålls av enkäten kan användas till att förbättra samarbetet mellan företaget 
och dess leverantörer. Genom enkäten kan även företaget se vilka som är deras starka 
respektive svaga sidor. En annan fördel med enkäten är att leverantören blir mer involverad 
och har möjlighet att påverka relationen mellan parterna.   
 
Den teoretiska relevansen är att denna typ av studie där man väljer att undersöka vad 
företagets leverantörer anser om ens företag är väldigt ovanlig. De studier som handlar om 
leverantörer är oftast centrerade kring hur man bör samarbeta, där leverantörernas åsikter inte 
har fått lika mycket fokus som kundernas åsikter. Det vanligaste är att undersöka vad 
företagets kunder har för åsikter.  
 
1.6 Avgränsningar 
Studien kommer att fokusera på leverantörer som har varit aktiva det senaste året, detta för att 
få ett resultat som visar vad leverantörerna tycker om företaget i dagsläget. Dessutom kommer 
endast de företag som har fakturerat fallföretaget för mer än 150 000 kr att ingå i 
undersökningen. Om alla företag som har varit aktiva det senaste året skulle ingå i 
undersökningen, skulle enkäten behöva skickas till många fler leverantörer.  
 
1.7 Begränsningar 
Denna uppsats kommer att skrivas under en tio veckors period. Eftersom det inte har varit 
möjligt att få fram kontaktperson och telefonnummer till alla leverantörer inom populationen 
kommer detta att tas i beaktande gällande tolkningen av resultatet. Det har inte heller varit 
möjligt att få fram tillräckligt många e-postadresser för att möjliggöra en webbaserad enkät.  
 
1.8 Tidsplan 
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Föreläsning i metod X X X X                                 
Teoristudie         X X X X X                 
Inledning                   X                   
Metod                    X                   
Teori                    X X                 
Delseminarie                        X     X         
Empiri                       X X               
Analys                       X X X           
Resultat                               X X       
Slutsats                                 X X     
Slutseminariet                                     X 

Tabell 1.1 - Tidsplan 
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2. Teori 
I detta kapitel kommer den relevanta teorin för studien att presenteras. Detta kapitel kan 
egentligen delas upp i två delar. Den första delen handlar om leverantörer, kvalitet 
utvärdering av leverantörer etc. Den andra delen av kapitlet fokuserar på hur man 
konstruerar en enkät efter alla dess regler. Den presenterade teorin i detta kapitel kommer att 
ligga till grund för den analys som presenteras senare i rapporten. 
 
2.1 Leverantörskvalitet 
För att erhålla en produkt eller tjänst med hög kvalitet är det viktigt att kvalitetsnivån är 
förklarad och tydlig redan vid inköpsarbetet från leverantören. Kvaliteten ska beröra bl.a. 
produkten, leveransprecision, reklamationsrutiner, reservdelstillgång och dokumentation. För 
att det inte ska bli några oklarheter gällande produktkvaliteten är det viktigt att dess tekniska 
prestanda är dokumenterad. Dessutom är det viktigt att komma överens om vilka tester som 
ska utföras och vid vilka tillfällen. De vanligaste problemen uppstår när en modifierad 
produkt skall kontrolleras, då kan det hända att det bara finns dokumentation om 
grundläggande teseter. Vill då företaget göra ytterligare tester kan detta skapa irritation mellan 
parterna. Vid alla tester är det viktigt att opartiskhet säkerställs och att full dokumentation 
råder. (Skoog och Widlund, 2001) 
 
Genom att båda parterna är på det klara med vilka tester som ska genomföras och när, 
underlättar detta vid leverans. Då är det nämligen ingen tvekan om vad som gäller vid 
situationen. Oftast räcker det att kontrollera att det inte föreligger några transportskador. 
Genom denna enkla kontroll har kvaliteten blivit säkrad. (Skoog och Widlund, 2001) 
 
För att säkerställa kvaliteten bör alla leverantörer kontrolleras, oberoende av hur duktiga de 
anses vara. Kontrollerna kan vara mottagningskontroller, övervakning av leverantörernas 
huvudprocesser, regelmässig uppföljning, revisioner samt utvärderingar. (Wallström och 
Häggström, 1994)  

2.1.1 Antal leverantörer 
Företagen bör sträva efter att minska antalet leverantörer och förbättra sin relation till dem 
som är kvar. Genom att få en närmare relation till sina leverantörer är de möjligt att öka 
produktens kvalitet, prestanda och skapa en mer effektiv logistik. Det är främst de stora 
företagen som kan dra nytta av att minska antalet leverantörer och ha en nära relation till dem. 
Problemet för mindre företag är att de blir alldeles för beroende av sina leverantörer. 
(Lumsden, 2006) 

2.1.2 Utvärdering av leverantörer 
För att möjliggöra utvärdering av sina leverantörer är det viktigt att företaget har en aktiv 
leverantörsdatabas. Utvärderingen bör ske för både de leverantörer som företaget har ett nära 
samarbetet med och de som inte är så nära. Det är lämpligt att sortera leverantörerna efter 
olika former av mönster. Om företaget inte är tillfredsställt med en leverantörs insats bör 
företaget ta i beaktande om ett fortsatt samarbete är lämpligt eller ej. (Skoog och Widlund, 
2001) 
 
För att erhålla en möjlighet till en rättvis jämförelse mellan leverantörerna bör ett antal 
faktorer utvärderas. De faktorer som företaget skulle kunna använda, beroende på typ av 
företag och leverantörer är bl.a. 

• Pris i förhållande till likvärdiga leverantörer 
• Leverantörens prisutveckling 
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• Antalet reklamerade produkter jämfört med totala antalet levererade produkter 
• Leveransprecision enligt avtal 
• Leveranstid 
• Administrativa kostnader per leverantör 

(Skoog och Widlund, 2001) 

2.1.3 Kriterier vid bedömning av leverantörer 
För företagets egen del är det viktigt att fastställa alla krav som de har på sina leverantörer. 
Kraven bör gälla både för produkten eller tjänsten samt för leverantören som företag. Genom 
att värdera leverantörerna efter de uppställda kraven är det möjligt att kategorisera 
leverantörerna, t.ex. A-, B- och C-leverantörer. (Wallström och Häggström, 1994)  
  
Enligt Ljung et. al (1998) är det framförallt tre punkter som tar upp de viktigaste aspekterna 
som företaget ska tänka på vid en leverantörsbedömning är; 

• Leverantören som företag, dvs. deras finansiella situation, dess resurser, dess 
erfarenhet och framtidsutsikter. Kan även vara program och rutiner för kvalitet.  

• Leverantörens erbjudande, dvs. har leverantören möjlighet att hjälpa till vid problem 
och vad kostar hjälpen. Har leverantören ett sortiment som passar på lång eller kort 
sikt, hur kvaliteten ser ut på det som levereras. 

• Leverantörens prestationer, dvs. om leverantören uppfyller de krav för de levererade 
varorna som de båda företagen har kommit överens om. Dessutom om leverantören är 
villig att ställa upp och lösa problem.  

 
Beroende på hur marknaden ser ut väger dess punkter olika mycket, Ljung et. al (1998). 
 
Oftast sker bedömning av ny leverantör vid olika tillfällen, t.ex. när ny produkt ska tillverkas, 
effektivisering eller ny teknik ska införas. De två viktigaste aspekterna företaget bör ta hänsyn 
till är; produktens egenskaper och leverantörens tekniska kompetens. Dock är detta inte allt 
för att en bedömning ska kunna göras. Bedömningen av leverantören bör också vara objektiv, 
och detta görs lättast genom granskning av relevant information. Den information som bör tas 
i beaktande kan klassificeras under följande rubriker; (Skoog och Widlund, 2001) 

• Systematik 
• Sakkunskap 
• Referenser 
• Resurser 
• Kompetens 

• Erfarenhet 
• Metodik 
• Medvetenhet 
• Effektivitet 
• Lönsamhet 

 
För att få en förståelse för hur den potentiella leverantören arbetar är det lämpligt att besöka 
leverantören. Dock finns det ett problem med ett sådant besök. Problemet är att leverantören 
oftast försöker uppvisa en förskönande bild av sig själv, vilket man bör ta i beaktning. (Skoog 
och Widlund, 2001) 

2.1.4 Utveckling av leverantörsrelationer  
Genom att minska antalet leverantörer för varje produkt ökar beställningsvolymen per 
leverantör. Genom en ökning av beställningsvolymen ökar möjligheterna för båda parter att 
generera mer kommersiellt gynnsamma avtal. Detta är en grund för att förbättra samarbetet 
och skapa en bättre relation till sina leverantörer. (Skoog och Widlund, 2001) 
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Det finns mycket att tjäna på om förtaget utser produktansvariga. Genom att göra detta kan 
relationen till leverantören förbättras då det alltid är samma person som håller kontakten. Det 
är även leverantören som tjänar på detta, då det blir stora tidsbesparingar. (Skoog och 
Widlund, 2001) 
 
Det är viktigt att ständigt söka nya leverantörer för att säkerställa att företagets och dess 
kunders behov blir tillfredsställda på bästa tänkbara sätt. Dock är det även viktigt att skapa en 
nära relation till sina leverantörer, då båda parterna tjänar på det i längden. (Skoog och 
Widlund, 2001) 
 
2.2 Leverantörssamverkan 
Tidigare har det varit inköpsavdelningarna på företagen som har haft som arbetsuppgift att 
lägga order till den leverantör som erbjudit det lägsta priset. Problemet med detta är att antalet 
leverantörer blir enormt och att företaget sällan använder samma leverantör flera gånger i rad. 
Dessutom innebär det att ordern ofta hamnar hos ett företag med låg produktkvalitet, vilket 
leder till problem hos slutkunden. I extrema fall uppgick 70 % av kostnaderna för bristande 
kvalitet, som direkt kunde härledas till dålig kvalitet av de inkommande varorna. För att 
undvika dessa enorma kostnader genomfördes omfattande kontroller av de inkommande 
partierna. Dessa kontroller var både dyra och ineffektiva, dessutom motsäger det en av 
Demings punkter angående kvalitetsfilosofi, nämligen ”sluta försöka kontrollera in kvalitet”. 
(Bergman och Klefsjö 2001)     
 
En av Demings punkter är; ”minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter 
pris”. Denna punkt innebär att företagen ska sträva efter att skapa en långsiktig relation med 
ett fåtal leverantörer för varje produkt, detta för att kunna påverka kvaliteten och 
förbättringsarbetet av produkten. (Bergman och Klefsjö 2001)     
 
Många företag har ändrat sin inställning gällande relationen till sina leverantörer. Några av de 
viktigaste punkterna som tas upp i Bergman och Klefsjö (2001) är; 

• Reducera antalet leverantörer och öka tilltron de som är kvar 
• Fokusera på ständiga förbättringar 
• Involvera leverantörerna i produktutvecklingsprocessen 
• Dela information, risker och framgångar med leverantörerna för att etablera en 

långsiktig och ömsesidig relation 
 
Det är leverantörerna som är verkliga produktspecialister och som är bäst lämpade att komma 
med förbättringsmöjligheter. Det är även de som är bäst på att förstå processduglighet, 
kostnadsbild och leveransmöjligheter. För att förstå och kunna tillgodose kundens krav måste 
företaget förstå sina egna processer. De bästa resultaten uppnås genom ett samarbete med 
både kunden och leverantören. (Bergman och Klefsjö 2001) 
 
Eftersom inköpta varor och tjänster motsvarar en stor del av företagets totala kostnader, är det 
viktigt att dessa uppfyller kraven från företaget. De ska även uppfylla kraven och behoven hos 
kunden. För att säkerställa att leverantören kan leverera varor och tjänster med hög kvalitet 
krävs det kunskap om leverantörerna. Kunskap om existerande leverantörer är praktisk 
erfarenhet och tidigare leveranser, medan kunskap om nya leverantörer kan erhållas t.ex. 
genom revision av leverantörernas processer, kvalitetssystem och interna rutiner. Existerande 
leverantörer som ska levererar nya varor eller tjänster bör utvärderas på samma sätt som helt 
nya leverantörer. (Wallström och Häggström, 1994)   
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På samma sätt som ett företag är intresserat av att utveckla och förbättra sina egna processer, 
bör de även intressera sig för att förbättra leverantörernas produkter och processer. Hur bra en 
leverantör potentiellt kan prestera är beroende av vad leverantören får för förutsättningar av 
det anlitande företaget. Genom engagerade leverantörer möjliggör man för förbättringar 
genom utvärderingar av den rådande relationen och dess krav. (Wallström och Häggström, 
1994)   

2.2.1 Ett fungerande samarbete 
För att ett bra samarbete mellan företaget och leverantören ska råda, är det viktigt att det är 
både flexibelt och formellt. Den formella delen innebär att samarbetets regler och avtal finns 
dokumenterade. Att samarbetet är flexibelt innebär att det finns möjligheter från båda parter 
att upptäcka effektiviseringsmöjligheter. Det är viktigt att samarbetet fungerar eftersom 
företaget är oerhört beroende av sina leverantörer. Eftersom företaget är så pass beroende av 
sina leverantörer kan samarbetet dem emellan både ge goda och dåliga effekter. Det är därför 
viktigt att samarbetet med sina leverantörer underhålls, så att det blir långsiktigt och 
ömsesidigt. (Skoog och Widlund, 2001)  

 2.2.2 Engagerade leverantörer 
Syftet med att engagera sina leverantörer är att öka företagets flexibilitet och följsamhet. 
Detta för att lättare kunna följa marknaden genom att snabbt vara med i uppgång och även 
kunna reagera i nedgång så att företaget inte drar på sig förstora kostnader. För att kunna 
genomföra detta är det viktigt att företaget arbetar med de leverantörer som anser att ens 
företaget är en viktig kund. Det är även viktigt att båda parter arbetar i samma riktning. För att 
detta ska fungera bör beläggningen hos leverantören ligga mellan 5 – 20 %. (Skoog och 
Widlund, 2001)    

2.2.3 Möjliga fördelar med engagerade leverantörer 
Genom att involvera leverantörerna i företagets produktutveckling är det möjligt ledtiden för 
utvecklingsprocessen av en ny produkt markant reduceras. Ledtiden anses vara från det skede 
då utvecklingen av en produkt börjar enda tills då den färdiga produkten finns på marknaden. 
Fördelarna med att minska ledtiden är att företaget kan introducera en ny produkt tidigare än 
sina konkurrenter och på så sätt öka sina marknadsandelar och intäkter. Dessutom leder 
kortare ledtid till snabbare respons av förändringar på marknaden och företaget kan lättare 
tillfredsställa kundernas behov. Genom att ledtiden kortas minskar även resurserna och 
kostnaderna för att utveckla en ny produkt. Det är framförallt på prototypstadiet som 
kostnaderna minskar avsevärt. (Lakemond, 2001) 
 
En annan fördel med att involvera leverantörerna i utvecklingsprocessen av en ny produkt är 
att de har expertkunnande inom området. Det som leverantören kan bidra med är teknisk 
support, förenklingar i designen och förslag på alternativa material. Genom att beakta 
leverantörernas synpunkter är det möjligt att öka kvaliteten på produkten, vilket leder till en 
tillfredställd kund i slutändan. (Lakemond, 2001) 
 
Det är inte bara de ekonomiska fördelarna, den höjda kvaliteten samt den nöjda kunden som 
erbjuds då leverantörerna involveras i utvecklingsprocessen. Företaget har även möjlighet att 
öka sin interna kunskap genom samarbetet med leverantörerna. Genom att båda parterna drar 
fördelar av samarbetet innebär detta att en långvarig relation utvecklas. (Lakemond, 2001) 
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2.2.4 Möjliga nackdelarna med engagerade leverantörer 
Även om kostnaderna kan reduceras genom ett samarbete med leverantörerna finns det också 
en risk att kostnaderna ökar. Att kostnaderna skulle öka beror på att företaget måste hantera 
och koordinera de involverade leverantörerna. En annan orsak till ökade kostnader kan vara 
att informationen blir spridd mellan olika leverantörer. Samt att tillgången och insamlingen av 
denna information försvåras. (Lakemond, 2001) 
 
Det finns även en risk att företagshemligheter läcker ut via leverantörerna., även om det är 
oavsiktligt. Det kan gälla information om den interna kunskapen, erfarenheter och kunskaper 
om marknaden. Om denna typ av information skulle hamna hos företagets konkurrenter kan 
det innebära stora problem med att vara först på marknaden med en ny produkt. Företagets 
förtroende till leverantören som har spritt informationen skulle även påverkas, vilket kan få 
stora konsekvenser i framtida samarbete. Att information om företaget sprids kan ses som 
oundvikligt, även om det inte är positivt. Det stora problemet är det minskande förtroende. Att 
återfå förtroende är en svår process. (Lakemond, 2001) 
 
Genom involvering av leverantörerna finns det en risk att företaget mister kontrollen över 
utvecklingsprocessen. Att företaget mister kontrollen kan vara en orsak till att de flesta 
leverantörerna tilldelas eget ansvar för sina delar av utvecklingsprocessen. Om de internt 
anställda inom utvecklingsprocessen känner att deras arbete hotas av leverantörerna, är det 
möjligt att dessa motarbetar arbetet istället för kompletterar det. (Lakemond, 2001) 
  
2.3 Konstruera en enkät 
Även då det finns stora likheter mellan en intervju och enkät, är den principiella skillnaden att 
respondenten själv noterar sina svar vid en enkät. Medan det är intervjuaren som noterar 
respondentens svar vid en intervju. Enkäter brukar delas upp i två kategorier, postenkät och 
gruppenkät. Postenkäten skickas ut via den allmänna postservicen eller den interna posten. 
Gruppenkäter förekommer mest på skolor, eller där flera av respondenterna är samlade. 
(Trost, 2007) 
 
Att konstruera en enkät enligt alla dess regler är en tidskrävande process. Det första steget är 
att klargöra sitt syfte och vilken målgrupp, eller urval, som den ska rikta sig till. Nästa steg är 
att konstruera sina frågor som man vill ha besvarade. När frågorna är konstruerade är det dags 
att skicka ut sina enkäter med tillhörande följebrev. Nästa steg är att samla in enkäter, 
påminna de som inte svarat, tacka de som har svarat samt förbereda en bortfallsanalys. När 
sedan alla enkäter är insamlade börjar arbetet med att sammanställa svaren, tolka dem och till 
sist presentera dem på ett lämpligt sätt. (Trost, 2007)  
 
För att uppnå ett bra resultat bör arbetsgången planeras och klargöras. En undersökning består 
av fyra delar; förstudie, utformning, genomförande och efterarbete. (Sörqvist, 2000) Se Bilaga 
1 för att se vad de olika delarna innehåller för arbetsmoment.  
 
2.4 Urval och Population  
Den grupp individer som man avser att undersöka betecknas som population, t.ex. personer 
inom en viss åldersgrupp som har ett visst arbete eller intresse. Om alla individer inom 
populationen undersöks görs en totalundersökning. Oftast genomförs inte en 
totalundersökning pga. att antalet individer är alldeles för många. En totalundersökning görs 
oftast då all data redan finns registrerad. (Ejlertsson, 2005) 
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Enligt Stukát (1993 s.64) är definitionen på population; ”En population är en grupp individer, 
föremål, händelser etc. med en definierad egenskap gemensam”.  
 
Då det inte är möjligt att göra en totalundersökning är den vanligaste och enklaste metoden att 
göra ett obundet slumpmässigt urval (OSU) av populationen som man avser att undersöka. 
Utifrån de svaren som erhålls från urvalet kan sedan en generalisering av populationen göras, 
dock med en viss felmarginal. Det är viktigt att detta urval väljs på ett korrekt sätt, så att 
resultatet i urvalet motsvarar resultatet i populationen. Om urvalet inte väljs korrekt finns det 
risk för systematiskt fel i resultatet. Lämpligen används en slumptalstabell eller en dator med 
slumpfunktion för att minimera risken för systematiska fel. (Ejlertsson, 2005)      
 
En annan metod för att bestämma urvalet är det systematiska urvalet. Det används lämpligen 
då individerna finns strukturerade i någon form av förteckning. Denna metod bygger på att 
var n:e person i förteckningen ingår, t.ex. att var tredje, fjärde eller tionde person. Dock finns 
det en ökad risk för systematiska fel genom denna metod. (Ejlertsson, 2005)    

2.4.1 Undertäckning 
En undertäckning innebär att det finns t.ex. företag och personer som finns med i 
målpopulationen men som inte har möjlighet att bli utvalda i urvalet, vilket innebär att dessa 
inte ingår i urvalet. Undertäckning vid en företagsundersökning kan bero på att det är många 
nya företag som hela tiden etableras. Medan vid en undersökning om personer inom ett 
område kan undertäckningen bero på många nyinflyttade personer. (Dahmstöm, 2005)  
 
Det innebär större problem med en undertäckning jämför med en övertäckning. Detta beror på 
att undertäckningen kan ha andra åsikter än den övriga populationen. Detta innebär i sin tur 
att man bara kan dra slutsatser till rampopulationen, vilket kan skilja sig från 
målpopulationen. (Dahmstöm, 2005) 

2.4.2 Övertäckning 
En övertäckning innebär att det finns t.ex. företag eller personer i urvalet men som inte ingår i 
målpopulationen. Ett exempel vid en företagsundersökning är då företag har gått i konkurs 
och vid undersökning av personer kan det bero på att de har avlidit eller flyttat. Övertäckning 
är inte lika allvarligt som undertäckning. (Dahmstöm, 2005) 
 
2.5 Konstruktion av frågor 
Vid konstruktion av en enkät är det viktigt med standardisering. Att frågorna har hög 
standardisering innebär att respondenter tolkar frågorna på samma sätt. Om det råder låg 
standardisering innebär det svårigheter att genomföra jämförelser. Jämförelserna är en viktig 
del av att tolka de kvantitativa data som erhålls vid enkätundersökningar. Det är även viktigt 
att alla frågeformulär ser likadana ut, för att öka möjligheterna att alla respondenterna svarar 
på frågorna i samma ordning. Det optimala hade varit om alla respondenterna befann sig i 
likartade miljöer vid ifyllnaden av enkäten. Dock är det omöjligt att styra över detta. (Trost, 
2007)   
 
Formuleringen av frågorna påverkar hur respondenten kommer att svara, det är därför viktigt 
att undvika ledande frågor. Problemet med en ledande fråga är att respondenten ovetande 
väljer ett annat alternativ än vad denna egentligen skulle ha svarat. Detta i jämförelse med om 
frågan hade varit neutralt ställd. De ledande frågorna kan därför ge ett missvisande resultat. 
Ett annat problem är att använda laddade ord vilket också kan påverka respondentens svar. 
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Dock kan både ledande frågor och laddade ord vara en fördel om man vill påverka resultatet, 
men det kanske inte visar en rättvis bild av verkligheten. (Wärneryd, 1993) 
 
Genom att ange fasta svarsalternativ begränsas riskerna för feltolkningar av frågorna. Det blir 
då inte möjligt att svara något annat än vad alternativen erbjuder. Dock finns det ibland behov 
av att komplettera en fråga med en öppen följdfråga. (Ejlertsson, 2005) 

2.5.1 Svarsalternativ 
Det finns två typer av frågor som man kan använda sig av i en enkät, det är öppna och icke-
öppna. Öppna frågor innebär att respondenten själv får skriva svaren med sina egna ord och 
formuleringar. Ett problem med att använda sig av öppna frågor är att det är tidsödande att 
sammanställa svaren. Tolkningen av svaren blir även svårare då vissa skriver väldigt utförligt 
med andra endast skriver enstaka ord. Ett annat problem med denna typ av frågor är att utläsa 
vad det står, då personers handstilar varierar markant och är olika lätta att tolka. 
Svarsfrekvensen tenderar att minska vid användandet av öppna frågor. (Trost, 2007)   
 
Vid användandet av icke-öppna frågor dvs. frågor med fasta svarsalternativ är det viktigt att 
svarsalternativen täcker alla tänkbara svar. Att använda sig av ett svarsalternativ som ”vet ej” 
eller ”ingen åsikt” kan medföra att respondenten väljer att inte ta ställning då den är osäker. 
Dock kan det var som så att respondenten varken vet eller inte har någon åsikt, vilket kan vara 
av betydelse för undersökningen. För att det ska fungera med fasta svarsalternativ förutsätter 
det att dem inte överlappar varandra. Vilket kan medföra tolkningssvårigheter för 
respondenten. (Trost, 2007)   

2.5.2 Skalor   
Det finns flera olika sorters skalor som kan tillämpas i en enkätundersökning, det är 
ordinalskala, ADL-index, VAS-skala, Likert-skalan och Guttmanskalan. (Ejlertsson, 2005) 
 
I en ordinalskala används värden som går att rangordna, t.ex. från ”mycket bra” till ”mycket 
dåligt”. Denna skala används ofta vid mätning av åsikter eller attityder. 
 
Ett ADL-index (activity of daily living) används ofta vid mätning av livskvalitetsaspekter.  
 
VAS-skalan (visuell analogskala) använder sig av en tio cm lång linje där respondenten får 
sätta en markering oberoende av bestämda rutor. Tolkningen av denna skala sker genom att 
antingen använda sig av en fem eller tio gradig skala, kan även skapa ett index.   
 
En Likert-skala är en fem- eller sjugradig skala som mäter attityd. Skalans ytterpunkter anges 
med ”instämmer helt” / ”instämmer absolut” och ”instämmer inte alls” / ”tar helt avstånd 
från”.  
 
Guttmansskalan utgår ifrån att det finns ett logiskt samband i hur respondenten svarar på en 
fråga, beroende på vad den har svarat på frågan innan. Denna skala mäter attityder och 
åsikter.   
(Ejlertsson, 2005) 
 
2.6 Skriva följebrev 
För att respondenten ska förstå syftet med enkäten är det viktigt att skicka med ett följebrev. 
Utformningen av följebrevet är viktigt, då detta påverkar om respondenten svarar eller ej. Det 
finns en mängd olika detaljer som följebrevet ska innehålla. Förutom innehållet är även 
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språket av stor betydelse. Beroende på vilken målgrupp som enkäten riktar sig till bör olika 
språk användas, för att det ska bli förståligt för respondenten. Följebrevet delas lämpligen upp 
i sju olika stycken för att förklara och redogöra för enkäten. (Ejlertsson, 2005) 

1. Motivation till varför enkäten ska genomföras och dess syfte. I detta skede är det 
lämpligt att formulera så att respondenten blir intresserad av ämnet. 

2. Här ska det framgå varför respondenten har blivit utvald och vilka andra som ingår i 
undersökningen.  

3. Undersökningar som görs för forsknings- eller utvecklingsändamål är alltid frivilliga, 
detta måste respondenten upplysas om. Det är dock viktigt att förklara att 
respondentens deltagande är viktigt för att resultatet ska bli tillförlitligt. Även här ska 
det upplysas om att svarskuvert är portofritt och när svaret senast skall skickas in. 

4 & 5. För att respondenten ska kunna svara ärligt är det viktigt att upplysa tydligt att svaren 
kommer behandlas konfidentiellt. Om uppgifterna endast kommer att användas i 
statistiska ändamål är detta viktigt att poängtera för respondenten. Om en sifferkod 
används för att veta vilka respondenter som har svarat eller ej, ska detta anges tydligt 
och klart. Det är också viktigt att upplysa respondenten om att det inte ska gå att spåra 
vad varje enskild individ har svarat, även att alla personuppgifter kommer att raderas 
när undersökningen är klar. 

6. Respondenten bör även ha möjlighet att komma i kontakt med den ansvarige av 
underökningen. Det bör framgå på vilket telefonnummer och vilka tider som den 
ansvarige är kontaktbar.  

7. För att ge respondenten ett positivt intryck bör ett tack på förhand uttryckas.  
(Ejlertsson, 2005) 
 
Slutligen är det lämpligt att skriva under enkäten för att öka respondentens förtroende. Ibland 
kan det vara oklart vem som ska skriva under då det är många som är involverade i enkäten. 
(Ejlertsson, 2005)    
 
2.7 Internt och externt test 
Ett internt test av enkäten innebär att de som utvecklat enkäten objektivt granskar alla delar av 
enkäten. Detta görs för att eliminera eventuella oklarheter och söka förbättringsmöjligheter. 
Ett internt test kan ibland innebära att man låter organisationens egen personal besvara 
enkäten. När enkäten är ifylld intervjuar man försökspersonerna för att få deras åsikter om 
eventuella oklarheter. Vid det interna testet används lämpligen checklistan i bilaga 1. 
(Sörqvist, 2000) 
 
Efter att enkäten har blivit korrigerad med avseende på det interna testet bör ett externt test 
genomföras. Det genomförs genom att man låter 5-25 personer, helst från respondenter i 
undersökningen, granska enkäten utifrån checklistan i Bilaga 1. Dock är inte detta alltid 
möjligt och då kan andra personer användas. För att genomföra detta test låter man 
försökspersonerna svara på frågorna och sedan genomförs intervjuer med försökspersonerna. 
(Sörqvist, 2000) 
 
2.8 Hantera bortfall 
Vid låg svarsfrekvens är det viktigt att ha en klar bortfallsanalys. I dagens läge blir 
svarsfrekvensen mellan 50 – 75 %. På femtiotalet ansåg man att ett bortfall på 5 % kunde man 
bortse från och att en bortfallsanalys skulle göras då bortfallet låg mellan 5 – 15 %. Om 
bortfallet var mer än 15 % skulle man kassera materialet. (Trost, 2007)  
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Det vanliga är att 70 – 75 % av de totalt inkommande svaren kommer innan någon 
påminnelse har skickats ut. Efter en påminnelse kan man räkna med att ca 90 % av alla svaren 
ha kommit. Dock behöver man hantera bortfallet för att undersöka om det snedvrider eller 
påverkar resultatet. En metod att hantera bortfallet är att göra ett urval på bortfallet. Detta 
urval kontaktas sedan via telefon och får då besvara sex eller sju nyckelfrågor som är utvalda 
ur undersökningen. Genom att ställa nyckelfrågor till de i bortfallet är det möjligt att se om 
deras svar påverkar resultatet eller ej. (Ejlertsson, 2005)    
 
Det finns två typer av bortfall som kan uppstå då en undersökning sker via ett frågeformulär, 
internt och externt bortfall. Internt bortfall innebär att alla frågor som ställs inte blir 
besvarade. Det externa bortfallet innebär att man inte får något svar alls från en del personer 
som är utvalda att ingå i undersökningen. (Wallén, 1996) 
 
Det finns en tredje typ av bortfall som beror på att enkäter försvinner på vägen, som ofta 
benämns som missing data. Oftast ligger denna orsak helt utanför undersökningens 
frågeställning. (Ejlertsson, 2005) 
 
2.9 Presentera resultatet av enkäten 
För att kunna förklara all rådata är det nästan ett måste att skapa tabeller och/eller diagram. 
Fördelen med att skapa tabeller och diagram är att dessa presenterar resultatet för läsaren kort 
och koncist. Dock är det viktigt att tänka sig för när man ska presentera resultatet i tabeller 
och diagram. Det är viktigt att inte överösa läsaren med information samtidigt som tillräckligt 
med information måste presenteras. Lämpligen presenteras det sammanställda data i en tabell 
eller ett diagram med en förklarande text för att öka förståelsen hos läsaren. Det är även en 
fördel att välja typ av diagram utifrån vad som ska presenteras. (Denscombe, 2000) 
 
Vid presentationen av fördelningen, frekvensen, mellan svarsalternativen är det viktigt att 
tänka på om den relativa eller absoluta frekvensen ska presenteras. Absoluta frekvensen anger 
antalet personer som angett samma svar, medan relativa frekvensen anger hur många i procent 
som har svarat samma i förhållande till det totala antalet. Man bör dock undvika att presentera 
resultatet i relativ frekvens vid ett lågt antal deltagande personer, t.ex. 50 st. (Ejlertsson, 2005)   
 
2.10 Fördelar och nackdelar med postenkät 
Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av en postenkät. Fördelen med att 
använda sig av en postenkät är framförallt att svarsfrekvensen för mer känsliga frågor ökar 
och att respondenten svarar mer uppriktigt eftersom den förblir mer anonym. Dessutom 
undviker man riskerna för intervjueffekten, att intervjuaren påverka respondentens svar. 
Tyvärr ökar riskerna vid oklarheter och respondenten har inte samma möjlighet att förstå vad 
som faktiskt efterfrågas. Även då det finns en större möjlighet att ställa ett större antal frågor 
vid en postenkät, minskar eller helt försvinner, möjligheten att ställa följdfrågor. (Christensen, 
2001) 
 
2.11 Webbenkät 
Det blir allt vanligare att använda sig av webbaserade enkäter som antigen skickas ut till 
respondenternas e-postadress eller dyker upp via hemsidor. Fördelarna med att använda sig av 
en webbenkät är att svarstiden minskar och att kostnaderna sjunker. Även sammanställningen 
underlättas då alla svar redan finns elektroniskt. Nackdelarna med webbenkäten är att det inte 
alltid finns register över respondenternas e-post adresser. Dessutom kan det även bli problem 
att identifiera ägaren av e-postadressen. Dessutom förutsätter en webbenkät det att 
respondenten har tillgång till en dator och Internetuppkoppling. (Christensen, 2001) 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras en beskrivning av hur denna studie kommer att genomföras. Vidare 
presenteras även varför jag har valt att genomföra studien på detta sätt 
 
3.1 Fallstudie 
Studien kommer att syfta till att undersöka vad leverantörerna anser om ett specifikt företag 
och företagets tre största konkurrenter. För att veta vilka parametrar som leverantörerna ska 
utvärdera företaget utifrån kommer telefonintervjuer med ett urval av deras leverantörer att 
genomföras. Den empiriska delen i denna studie har som syfte att beskriva hur företaget 
hanterar sina leverantörer i dagsläget. Genom att jag använder mig av ett fallföretag kommer 
teorin att bli testat mot de insamlade empiriska data. Enligt Denscombe (2000) innebär en 
fallstudie att endast en undersökningsenhet studeras, dock är det möjligt att göra flera 
fallstudier men det är ovanligt. Anledningen till valet av en fallstudie är då jag lättast erhåller 
material angående vilka leverantörer som företaget har kontakt med. Det är teoretisk möjligt 
att genomföra denna undersökning utan att det är en fallstudie, problemet blir då att man 
behöver identifiera vilka företag som är leverantörer till de företag som man väljer att 
undersöka. Eftersom det senare alternativet innebär väldigt mycket arbete har jag valt att 
genomföra en fallstudie. Detta innebär att all information om vilka leverantörer det valda 
företaget har redan finns registrerad.   

3.1.1 Litteraturstudier 
För att få en uppfattning om forskningsområdet och vad som har gjorts tidigare kommer jag 
att göra studier genom böcker och vetenskapliga artiklar. Detta kommer jag att göra för att 
fastställa varför det är viktigt med ett nära samarbete med sina leverantörer. Jag kommer även 
att studera teori om hur man bör utforma en enkät så att den blir tydlig och lättförstålig. Jag 
hoppas att som Svenning (2003) kommer att kunna sätta mig in i forskningsområdet och 
skapa mig en förståelse inom området genom mina litteraturstudier.  
 
Jag kommer att försöka använda mig av förstahandskällor då det är möjligt, troligtvis kommer 
att vara svårt att hitta förstahandskällan. Att jag vill använda mig av förstahandskällor beror 
på att jag då har möjlighet att tolka texten på mitt sätt. Då jag kommer tillämpa andrahands 
källor kommer jag att reflektera över om källan är trovärdig eller ej. Jag kommer även att 
reflektera om teorin som jag läser är relevant och korrekt. Genom att reflektera över valet av 
teori anser jag att kraven för källkritik enligt Thurén (2005) uppfylls. 

3.1.2 Reliabilitet, validitet och objektivitet 
Eftersom jag kommer att genomföra intervjuer med leverantörer för att bestämma 
leverantörsparametrarna hoppas jag att detta innebär att rätt parametrar tas i beaktande. 
Genom att ta reda på vad leverantörerna är viktigast anser jag att undersökningen blir mer 
tillförlitlig i jämförelse med om leverantörerna inte hade fått vara med och påverka 
utformningen av undersökningen. Jag kommer dessutom att tillämpa teori för att konstruera 
rätt frågor. Med dessa två arbetssätt kommer det att resultera i att hög validitet uppnås. 
Förutom att mäta rätt saker kommer jag att använda mig av teori för hur man konstruerar en 
enkät och hur man ställer frågor för att mätningarna ska bli korrekt gjorda. Genom att jag 
använder mig av teori som stöd vid konstruktionen av enkäten samt att enkäten kommer att 
testas innan utskick råder det hög reliabilitet.  
 
I studien kommer jag att eftersträva att vara så objektiv som möjligt, detta underlättas av att 
jag personligen inte har haft någon tidigare kontakt med någon av de leverantörer eller företag 
som undersökningen avser. Genom att vara så objektiv som möjligt hoppas jag att resultatet 
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kommer att bli så tillförlitligt som möjligt. Björklund och Paulsson (2003) menar att 
objektivitet är i vilken grad studien har blivit påverkad av värderingar. Även om det är vissa 
utvalda leverantörerna som kommer att lägga grunden till frågorna via intervjuerna kommer 
alla respondenter att få möjligheten att ange hur viktig varje fråga är.  

3.1.3 Vetenskaplig metod 
Arbetsgången i denna uppsats kommer att växla mellan teoristudier och empirisk 
undersökningar för att konstruera en väl fungerande enkät. Genom att överlappa teori och 
empiri hoppas jag på att kvaliteten på enkäten blir så bra som möjligt. Eftersom jag använder 
mig av data både från teorin och från empirin om vartannat anser jag att min studie följer ett 
abduktivt sätt. Även då Patel och Davidsson (2003) menar att abduktion är då en forskare 
testar sin teori från ett fall på flera andra fall och skapar en generell teori, anser jag att min 
studie också följer det abduktiva arbetssättet.  
 
Arbetsgången för framställningen av min enkät kommer att följa Sörqvist (2000) mall som 
anges på sidan 53, se även Bilaga 1. Det första steget för att framställ en enkät att göra en 
förstudie där parametrarna fastställs. Efter förstudien kommer utformningen av enkäten att 
göras, där frågorna, skalor och layout kommer att konstrueras. Dessutom kommer även 
enkäten att testas i detta skede. Efter att enkäten har blivit testad och korrigerad är det dags för 
genomförandet, vilket är då själva undersökningen sker. Det sista steget som är efter 
genomförandet är efterarbetet, då resultatet analyseras och tolkas.  

3.1.4 Vetenskaplig synvinkel  
Jag anser att denna studie främst är influerad av det positivistiska arbetssättet, då det innebär 
enligt Bryman (1997) att man strävar efter att utveckla sin kunskap. Vidare menar Thurén 
(2007) att människan har två källor till kunskap, genom våra sinnen och vår logik. Det som 
utmärker sig för en positivism enligt Thurén (2007) är att positivister endast tror på säker 
kunskap. Med säker kunskap menar han erhålls då man rensar bort allt som man tror sig veta. 
Genom att jag använder mig av teoretiska källor för att förklara och besvara mina problem 
eliminerar jag riskerna för att påverkas av det som jag tror mig veta, men inte vet. 
  
För att jag ska kunna använda mig av resultatet från enkäten kommer jag att behöva tolka 
resultatet. Genom att jag tolkar resultatet kommer studien att påverkas av det hermeneutiska 
tankesättet. Hermanetiken kan enligt Wallén (1996) översättas till tolkningslära, vilket 
innebär att man ska skapa en förståelse för det som ligger bakom det uppenbara.  

3.1.5 Generalisering 
Även då många riktar kritik mot att generalisera utifrån en fallstudie menar Yin (2007) att det 
är möjligt att antingen göra en analytisk eller statistisk generalisering. I denna studie kommer 
jag att göra en analytisk generalisering utifrån min fallstudie. En analytisk generalisering 
kommer att genomföras eftersom jag kommer att tillämpa en redan utvecklad teoretisk mall 
mot fallstudien. Även att jag bara kommer att göra en fallstudie innebär detta inga problem 
med att göra en analytisk generalisering.                                                                                                             
 
3.2 Metodval 
 Jag kommer att basera denna uppsats på både kvantitativ och kvalitativ data. De kvantitativa 
data kommer jag att samla in via enkäten, medan de kvalitativa data kommer att vara 
information från företag och intervjuerna med leverantörerna. Valet till att jag kommer att 
använda mig av intervjuer för att bestämma leverantörsparametrar är att jag vill förstår vad 
leverantörerna menar med sina parametrar. Både Denscombe (2000) och Bryman (1997) 
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menar att det bästa resultaten i forskning uppnås då både kvalitativ och kvantitativ metoder 
används. Denscombe (2000) menar att de båda metoderna inte utesluter varandra 

3.2.1 Intervju 
Intervjun som jag kommer att använda mig av för att ta fram leverantörsparametrar kommer 
att vara ostrukturerad. Anledningen till att jag kommer att göra en ostrukturerad intervju är att 
jag inte vill påverka vad leverantörerna tycker är viktigt. Jag tror att denna typ av intervju 
kommer att ge det mest objektiva resultatet, då jag vill påverka leverantörens åsikter så lite 
som möjligt. Genom att låta leverantörerna prata fritt tror jag att de mest objektiva och 
korrekta svaren kommer att erhålls. 
 
Vid insamlandet av de empiriska fakta kommer jag att använda mig av flera semistrukturerade 
intervjuer. Att jag kommer att använda mig av semistrukturerade intervjuer i detta skede beror 
på att jag vill ha svar på mina frågor, vilket enligt Svenning (2003) är en bra metod för att 
förstå det som ligger bakom orsakerna. Det skulle vara möjligt att använda sig av en 
strukturerad intervju, men då har respondenten ingen möjlighet att utveckla sina svar. Vid den 
semistrukturerad intervju kommer jag ha ett antal frågor som jag vill ha besvarade. Jag vill 
även att den intervjuade personen ska ha möjligheten att tillägga saker som denne anser 
viktigt eller som jag har missat. Detta är det korrekta arbetssätet av en semistrukturerad 
intervju enligt Denscombe (2000).  
 
Jag kommer att använda mig av kvalitativ data då jag vill göra en mer djupgående 
undersökning med mer detaljer. Eftersom jag själv kommer att tolka den insamlade data 
kommer tolkningen i högsta grad att bli påverkad av mina åsikter och förförståelse. Detta 
medför att en annan forskare kanske inte kommer att komma fram till samma tolkning utifrån 
samma data. Problemet som jag kan stöta på är att jag påverkar resultatet i för stor 
utsträckning, vilket enligt Denscombe (2000) kan vara ett problem.   

3.2.2 Enkät  
Den planerade enkäten för denna studie kommer jag att skicka ut till de leverantörer som 
ingår i populationen. Enkäten kommer att adresseras till den kontaktperson som företaget har 
för respektive företag. Orsaken till att enkäten kommer att vara adresserad till 
kontaktpersonen är att min uppfattning är att de har bäst kännedom om företaget, vilket 
kommer att ge det mest rättvisande resultatet. Jag tror att om det inte skulle vara adresserat till 
någon kontaktperson finns det en ökad risk att enkäten inte blir besvarad eller att 
tillförlitligheten i svaren skulle ifrågasättas.    
 
Eftersom jag kommer att genomföra en totalundersökning kommer alla inom den valda 
populationen att ingå, under förutsättningar att det finns kontaktpersoner till alla utvalda 
leverantörer i populationen. Beroende på antalet leverantörer som inte har möjlighet att ingå i 
undersökningen p.g.a. att det saknas kontaktpersoner kommer resultatet att behöva tolkas på 
olika sätt. Om det visar sig att det är många leverantörer som företaget saknar kontaktpersoner 
till kan resultatet av underökningen inte bara accepteras rak av, utan det måste ses med en viss 
felmarginal. Denna felmarginal finns eftersom de uteblivna leverantörerna kanske har andra 
åsikter än de som har ingått i undersökningen. Svaren som erhålls kommer jag att behöva 
presentera på ett lättöverskådligt sätt. Detta kommer att ske i form av tabeller och diagram. 
Det som jag måste ta i beaktande i mina tabeller och diagram är att jag måste presentera 
tillräckligt med information utan att det blir oläsligt. Denscombe (2000) menar att det är 
viktigt att hitta en balans i presentationen av data mellan information och läslighet. 
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4. Företagspresentation och förstudie 
För att ta reda på saker och ting om Vägverket Produktions leverantörer behövdes 
information om företaget och dess relation till leverantörerna. Därför följer en presentation 
av Vägverket Produktion och därefter presenteras insamlandet av empiriskt material för att 
möjliggöra utformningen av enkäten i detta kapitel. All fakta om Vägverket Produktion har 
blivit införskaffad via diskussioner med Bertil Monell, via företagets hemsida samt Vägverket 
Produktions årsrapport för 2007.    
 
4.1 Företagspresentation 
Vägverket Produktion är en affärsenhet inom myndigheten Vägverket. Vägverket Produktion 
är en av Sveriges fjärde största väg- och anläggningsföretag. Även då Vägverket Produktion 
är en del av myndigheten Vägverket är företaget vinstdrivande och konkurrerar med andra 
företag om kunderna på marknaden. Vägverket Produktions huvudsakliga arbetsuppgifter 
innebär att utföra nybyggnationer och sköta drift, service och underhåll av Sveriges vägar och 
annan infrastruktur. Under 2007 hade Vägverket Produktion ca 2400 anställda och en 
årsomsättning på drygt sju miljarder kronor. (www.vagverketproduktion.se) 
  
År 1992 bildades division Produktion som 1996 delades i tre delar; Vägverket Produktion, 
Vägverket Konsult och Vägverket Färjerederiet. Under år 2000 genomfördes en statlig 
utredning om att bolagisera Vägverket Produktion, denna utredning genomfördes dock aldrig. 
Utredningen togs åter upp under år 2007 angående bolagisering och beslut togs om att 
Vägverket Produktion kommer bolagiseras under första halvan av 2009. 
(www.vagverketproduktion.se) 

4.1.1 Affärsområden 
Idag består Vägverket Produktion av fyra affärsområden; 

• Anläggning – bygger vägar, broar och flygplatser. Anläggning står för 28 % av den 
totala omsättningen och är det näst största affärsområdet. 

• Beläggning – belägger allt från stora motorvägar till små gångbanor. Beläggning står 
för 16 % av den totala omsättningen och är det näst minsta affärsområdet. 

• Drift – utför drift och underhåll åt fastighetsbolag, flygplatser, hamnar, parker etc. 
Drift är det största affärsområdet och står för 48 % av den totala omsättningen och det 
är även 58 % av alla anställda som arbetar inom Drift. 

• Fastighet och Maskin – erbjuder maskinuthyrning, verkstadstjänster och 
fastighetsuthyrning. Detta är det minsta affärsområdet och står endast för 8 % av den 
totala omsättningen.  

(Vägverket Produktions årsrapport) 

4.1.2 Kärnvärden 
Vägverket Produktion har tre kärnvärde, öppna, trovärdiga och kreativa, som de arbetar 
kontinuerligt med för att skapa långsiktiga kundrelationer. Vägverket Produktion utvecklar 
ständigt nya metoder och tekniker för att tillfredsställa kundernas behov. Detta görs för att 
deras produkter och tjänster ska ha hög leveranssäkerhet, vara kostnadseffektiva samt vara 
säkra och ta hänsyn till miljön. (www.vagverketproduktion.se) 

4.1.3 Marknadsundersökning 
Vägverket Produktion har blivit medvetna om att deras situation på marknaden kommer 
försvåras då de inte är en affärsenhet inom myndigheten Vägverket längre. För att undvika att 
bli utkonkurrerade genomför de ett större kvalitets- och utvecklingsarbete. Under 2007 
genomfördes en nationell marknadsundersökning för att ta reda på vad deras kunder ansåg om 

 17



 Examensarbete: Leverantörssamverkan Peter Månsson 

 

Vägverket Produktion. Vägverket Produktion på affärsområdet Drift var så pass lite 
representerade att de ansåg att de inte kunde använda sig av resultatet fullt ut. Den nationella 
marknadsundersökningen visade att Vägverket Produktion, för alla affärsområdena, är öppna, 
har hög tillförlitlighet och låg kreativitet.  
 
Vägverket Produktion på affärsområdet Drift använder USK som en handbok för deras 
kvalitets- och utvecklingsarbete. USK betyder Utmärkt Svensk Kvalitet enligt Wallström och 
Häggström (1994). De anser att det är viktigt att veta vad ens kunder tycker om företaget. 
Förutom kundernas åsikter anser Vägverket Produktion också att det är viktigt att veta vad 
deras leverantörer anser om dem som företag.   

4.1.4 Antal leverantörer 
Vägverket Produktion har under flera år arbetat med att minska antalet leverantörer. Genom 
detta arbete har det resulterat i att det har utvecklats exklusiva avtal, vilket innebär att 
Vägverket Produktion endast har denna leverantör för en specifik vara/tjänst. Dock har 
Vägverket Produktion blivit medveten om att detta inte är optimalt. Därför strävar de efter att 
ha minst två leverantörer per vara/tjänst för att kunna sänka kostnaderna och behålla en 
valmöjlighet. Även då Vägverket Produktion vill ha ett begränsat antal leverantörer per 
vara/tjänst är detta inte alltid möjligt. Det finns nämligen olika många leverantörer per 
vara/tjänst på dagens marknad, vilket försvårar att välja rätt leverantör. 

4.1.5 Utvärdering 
Utvärdering sker av de leverantörer som Vägverket Produktion har skrivit avtal med och 
dessa utvärderingar sker då nya avtal skrivs eller när befintliga förnyas. De kriterierna som 
Vägverket Produktion använder sig av vid utvärderingar är strikt hårdfakta, som t.ex. 
leveranstid, leveransprecision, avvikelser per leverans och pris. Vägverket Produktion menar 
att dessa kriterier är viktiga. Dock är de medvetna att dessa hårdfakta inte räcker för att 
utvärdera en leverantör utan de måste även titta på de ”mjuka” faktorerna.  

4.1.6 Bedömning 
Då Vägverket Produktion ska bedöma sina leverantörer i en fråga om de ska anlita 
leverantören eller inte finns det inga klara kriterier och direktiv att följa. Vägverket 
Produktion bedömer varje leverantör enskilt och utifrån vad de har för krav på den specifika 
varan/tjänsten som det handlar om, samt vilken typ av leverantör det angår. Då det gäller att 
bedöma de leverantörerna som levererar vägsalt är det viktigt att titta på kriterierna; 
tillgänglighet och leveransprecision. Medan i ett annat fall priset har väldigt stor påverkan i 
valet av leverantör och då tillgängligheten spelar mindre roll.  

4.1.7 Leverantörsdatabas 
I dagens läge har Vägverket Produktion en leverantörsdatabas där alla leverantörer som de har 
avtal med eller de som har fakturerat Vägverket Produktion finns registrerade i. I denna 
databas finns det registrerat grundläggande information för varje leverantör. Den 
grundläggande informationen kan röra sig om kontaktperson och dess telefonnummer för 
respektive leverantör. Förutom denna information finns det även de grundläggande kraven 
som Vägverket Produktion har på sina leverantörer inlagt. För att Vägverket Produktion ska 
ha möjlighet att bedöma om det är en bra leverantör registrerar de även avvikelser, synpunkter 
och betyg för leverantörer. Allt detta registreras för att företaget ska ha möjlighet att välja den 
bästa leverantören för uppdraget. 
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Vägverket Produktions ambitioner är att denna databas ska vara uppdaterat för att säkerställa 
att informationen är tillförlitlig. Problemet som företaget har är att synpunkterna angående 
leverantörerna inte alltid blir registrerade vilket resulterar i att en ”dålig” leverantör får 
fortsatt förtroende att utföra ett uppdrag. För att Vägverket Produktion ska kunna undvika de 
”dåliga” leverantörerna och bara utnyttja de som är ”bra” arbetar de med att ständigt 
uppdatera databasen och att informera de anställda att det är viktigt att alla synpunkter 
angående leverantörerna blir registrerade.  

4.1.8 Utveckling av leverantörsrelationer 
Det är främst de stora och rikstäckande leverantörerna till Vägverket Produktion som de 
utvecklar sitt samarbete med idag. Det som Vägverket Produktion arbetar med är att förenkla 
faktureringen för dessa leverantörer. Förutom faktureringsprocessen försöker Vägverket 
Produktion förenkla bokningssystemet tillsammans med leverantören för att smidigare kunna 
göra beställningar hos leverantören. 
 
Arbetet med att utveckla sina leverantörsrelationer är något nytt för Vägverket Produktion och 
omfattar endast de största leverantörerna. De har förhoppningar om att det kommer ske en 
utveckling av leverantörsrelationer med alla de leverantörer som de har ett relativt nära 
samarbete med. 

4.1.9 Involvering av leverantörer 
Vägverket Produktion anser inte att det är så lätt att involvera sina leverantörer i utvecklingen 
av varor/tjänster på grund av de avtal som Vägverket Produktion har skrivit med sina kunder. 
I dessa avtal mot deras kunder står det nämligen preciserat hur och vad Vägverket Produktion 
ska leverera en vara/tjänst och vilka kriterier som ska uppfyllas. Eftersom kriterierna från 
kunderna är så pass strikta innebär detta att Vägverket Produktion har stora svårigheter med 
att utnyttja leverantörernas kunskap inom de olika områdena, för att komma med en alternativ 
lösning.  
 
Vägverket Produktion har inte kommit så långt i sitt arbete med att involvera leverantörerna 
och utnyttja deras kunskaper för att skapa bättre varor/tjänster. Dock är Vägverket Produktion 
medvetna om att de måste utnyttja leverantörernas kunskap för att höja kvaliteten på 
varorna/tjänsterna och för att ständigt utveckla dem. Även då de själva anser att en alternativ 
lösning på problemet är bättre går kunderna inte med på detta då den alternativa lösningen 
inte uppfyller kundens krav fullt ut enligt det skrivna avtalet. 

4.1.10 Kvaliteten 
Vägverket Produktion säkerställer redan i avtalsskrivningen med sina leverantörer att de 
levererar varor/tjänster med hög kvalitet. Ibland blir kvaliteten lidande då företaget väljer 
mellan två leverantörer där den ena har högre kvalitet och den andra är billigare, i detta fall 
väljer Vägverket Produktion oftast den leverantören som är billigast. Även då den billigare 
leverantören har sämre kvalitet gentemot den andra leverantören innebär detta inte att 
kvaliteten på varan/tjänsten är dålig, den uppfyller Vägverket Produktions krav.    
 
4.2 Extern utveckling av leverantörsparametrar 
För att möjliggöra att Vägverket Produktion och dess konkurrenter blir utvärderade enligt 
lämpliga aspekter var det nödvändigt att fastställa ett antal parametrar. 
Leverantörsparametrarna för enkäten fastställdes genom telefonintervjuer med 10 stycken 
leverantörer. Dessa leverantörer valdes slumpmässigt ut från de leverantörer som ingår i 
undersökningen. De leverantörer som blev intervjuade via telefon fick svara på den 
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ostrukturerade frågan; ”Vad anser du att dem fem viktigaste aspekterna hos en kund är”? 
Efter endast fyra intervjuer kunde ett system i svaren urskiljas som höll i sig tills alla 
intervjuer var klara. Även då alla svar inte var identiska var det inga större skillnader som 
kunde urskiljas. De viktigaste parametrarna och egenskaperna hos en kund enligt de 
intervjuade leverantörerna är, efter en sammanställning; 

• Kunden ska vara trogen och vara villig att skapa långvariga affärskontakter.  
• En öppen dialog är viktig och det är även viktigt att den är ärlig. Bör vara en 

tvåvägskommunikation mellan parterna. Det ska vara lätt att komma i kontakt med 
rätt person på företaget. Det underlättar om personerna ger ett trevligt bemötande.  

• Avtalen bör vara långsiktiga. Viktigt att avtal och överkommelser följs och att kunden 
håller vad de lovar, detta ökar förtroendet. 

• En stor fördel är om kunden är kunnig och har kunskap om leverantörens verksamhet. 
• För att underlätta för leverantören bör kunden vara välstrukturerad och planerande. 

 
4.3 Internt test 
För att kontrollera att frågorna är lättförståliga och att det inte görs några feltolkningar av 
frågorna har ett internt test på Vägverket Produktion genomförts. Den version av enkäten som 
genomgick det interna testet är baserat på arbetsgången i kapitel 5. Testet genomfördes genom 
att totalt fem personer fick studera enkäten, komplett med följebrev och frågor. De personerna 
som kontrollerade frågorna utgick ifrån Bilaga 1, checklistan från Sörqvist (2000). Denna 
checklista berör tre områden för enkäten; formuläret, frågorna och svarsskalorna. Vid själva 
testet av enkäten satt personerna åtskilda för att inte bli påverkade av varandra.  
 
Det som framkom efter att det interna testet hade genomförts var att; 

• En fråga var onödig 
• En fråga saknades 
• Två frågor var otydliga 
• Fanns ett par stavfel  

 
För tydligare förklaring av vilka ändringar som genomfördes med avseende på det interna 
testet vänligen se kapitel 5.6, och för den slutgiltiga versionen av enkäten se Bilaga 2. 
 
4.4 Undertäckning 
Målpopulationen definierades utifrån kriterierna att det skulle vara de leverantörer som har 
fakturerat Vägverket Produktion för mer än 150 000 kr det senaste året. Till följd av problem 
med att ta fram kontaktpersoner till varje företag inom målpopulationen innebär detta en 
undertäckning hos den använda urvalsramen. Detta innebär att rampopualtionen motsvarar de 
kontaktbara företagen, de som det finns kontaktpersoner till.  
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5. Utformning av enkät 
I detta kapitel kommer de frågor som har konstruerats utifrån de leverantörsparametrarna 
som har givits utifrån teori, intervjuer och företagets synvinkel att presenteras. Dessutom 
kommer även den valda svarsskalan för enkäten att presenteras och vilket urval som har 
gjorts.  
  
5.1 Leverantörsparametrar 
Utifrån teoretiska grunder, telefonintervjuer, Vägverket Produktions kärnvärden och egna 
idéer kunde följande parametrar och dess innebörd fastställas;   
 
Tillgänglighet och Bemötande 
Leverantörerna som ingick i den externa utvecklingen av leverantörsparametrar anser att det 
var viktigt att kunna komma i kontakt med företaget. Även då de anser att man ska kunna få 
kontakt med företaget anser de att det är ännu viktigare att kunna komma i kontakt med rätt 
person för sitt ärende. Dessutom anser leverantörerna att det är en stor fördel om de blir 
vänligt bemötta. Jag anser att förutom att leverantörerna ska bli vänligt bemötta borde båda 
parterna visa respekt för varandra. 
 
Kommunikation 
Skoog och Widlund (2001) menar att det är fördelaktigt att minska antalet leverantörer och 
öka samarbetet med dem som är kvar. Detta bidrar till att beställningsvolymen hos den 
enskilde leverantören ökar. Genom att skapa långvariga relationer kan både kunden och 
leverantörer göra både affärsmässiga och ekonomiska vinster. Jag anser att det krävs god 
kommunikation mellan parterna och tillförlitlighet för att ett nära och långvarigt samarbete 
ska kunna fungera. I det externa testet visade det sig att leverantörerna anser att det är viktigt 
att kunden är villig att skapa långvariga affärskontakter. De anser också att det krävs en öppen 
dialog från båda parterna för att ett nära samarbeta ska kunna fungera. Dessutom ansåg 
leverantörerna att dialogen skulle vara ärlig. Den nationella marknadsundersökningen som 
Vägverket Produktion genomförde visade just att de var öppna, vilket även är ett av deras 
kärnvärden.  
 
Kompetens 
Skoog och Widlund (2001) påpekar att det är viktigt att underhålla sina relationer till 
leverantörerna för att det bästa resultatet ska uppnås. Leverantörerna anser att det är en stor 
fördel för deras verksamhet om kunden är kompetent och har kunskap om leverantörens 
verksamhet. Leverantörerna menar att detta underlättar deras arbete då kunden är förstående 
angående deras leveranskapacitet. Dessutom anser leverantörerna att kunden ska vara 
välstrukturerad och planerande i både sitt företag och sitt agerande.   
 
Tillförlitlighet 
Vägverket Produktions nationella marknadsundersökning visade att de är tillförlitliga, vilket 
är ett av deras kärnvärden. De intervjuade leverantörerna anser att det är viktigt att kunden 
håller vad den lovar och att avtal och överenskommelser efterföljs. Leverantörerna anser att 
detta ökar förtroendet, vilket är en viktig del i ett bra samarbete.  
 
Samverkan 
Den nationella marknadsundersökningen visade att Vägverket Produktion låg dåligt till 
angående kreativitet, vilket leverantörerna som blev intervjuade inte nämnde något om. Dock 
anser jag att för att Vägverket Produktion ska kunna erbjuda sina kunder kreativa och 
alternativa lösningar krävs det ett gott samarbete med sina leverantörer. Genom ett gott 
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samarbete har Vägverket Produktion en stor möjlighet att ta till vara på sina leverantörers 
kunnande för att diskutera alternativa lösningar på problemen. Lakemond (2001) menar att det 
är en stor fördel att involvera sina leverantörer i sitt arbete eftersom det är de som har 
expertkunnandet inom området.  
 
Wallström och Häggström (1994) menar att eftersom en stor del av företagets totala kostnader 
beror på inköpta varor och tjänster är det viktigt att leverantören erbjuder hög kvalitet. Därför 
menar författarna att företaget bör intressera sig för leverantörernas processer och arbetssätt. 
De intervjuade leverantörerna anser att eftersom det oftast krävs stora investeringar för deras 
del för att kunna tillfredsställa sina kunder vill de att kunden ska vara trogen. Om kunden inte 
är trogen och samarbetsvilligt riskerar leverantörer att göra stora investeringar som går med 
förlust. 
 
5.2 Frågor 
Utifrån de ovannämnda leverantörsparametrarna konstruerades frågor för att ge en bild av vad 
leverantörerna anser om Vägverket Produktion. För att respondenterna ska kunna förstå vad 
intervjuaren vill ha svar på konstruerades det frågor utifrån de ovannämnda aspekter som har 
angetts för varje parameter. Det räcker inte bara med att ställa en fråga till respondenterna via 
enkäten, utan det finns en rad aspekter att ta hänsyn till. En av aspekterna var att 
konstruktionen av frågorna togs i beaktande, då frågorna inte skulle vara ledanden på något 
sätt. Dessutom undveks alla laddade ord som enligt Wärneryd (1993) kan medföra att 
resultatet blir påverkat. Dock kan det enligt Wärneryd (1993) vara en fördel att påverka 
respondentens svarande genom ledande frågor och laddade ord, men i detta fall är det en 
fördel med neutrala frågor.  
 
För att erhålla en övergripande bild av de fyra företagen som bedöms i denna enkät 
konstruerades det fyra helhetsfrågor. De fyra helhetsfrågorna har som syfte att återspegla vad 
respondenterna anser om företagen som helhet, medan de andra frågorna i enkäten är mer 
specificerade.  
 
För att kunna jämföra resultaten mellan de olika respondenterna menar Trost (2007) att det är 
viktigt att ha standardiserade frågor. Att ha standardiserade frågor innebär att respondenterna 
tolkar frågorna på samma sätt. Förutom att frågorna ska vara neutrala och standardiserade är 
det enligt Trost (2007) viktigt att alla frågeformulär ser likadana ut och att frågorna kommer i 
samma ordning.  
 
Genom att låta respondenterna även ange vad de tycker om de företag som är Vägverket 
Produktions konkurrenter, är det möjligt att se hur Vägverket Produktion förhåller sig till sina 
konkurrenter. Om respondenterna inte hade fått ange vad de tycker om företagets 
konkurrenter kan det medföra att man inte vet hur resultatet ska tolkas. För om de sätter en 
fyra på en femgradig skala kan detta ses som bra. Men om respondenterna sätter en femma på 
samma skala för konkurrenterna blir fyran för Vägverket Produktion inte lika mycket värd 
som innan, nu ses den snarare som sämre eller dålig. 
 
För att möjliggöra en bortfallsanalys skapades även fyra bakgrundsfrågor, tanken med dessa 
frågor är att se om det finns något systematiskt bortfall eller om det är slummässigt. Förutom 
de fyra bakgrundsfrågorna lades det även till en öppen fråga, Synpunkter, där respondenten 
har möjlighet att skriva vad den själv vill. Detta för att minska riskerna att någon viktig fråga 
inte har tagits med och för att respondenten ska ha möjlighet att skriva det som denna anser 
inte har blivit belyst i enkäten.  
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De frågor som konstruerades för varje parameter är egentligen påstående som respondenterna 
ska ta ställning till. Samtliga påstående är ställda i en positiv form, även då detta kan ses som 
ledande är alla påståenden strukturerade på samma sätt. Nedan presenteras samtliga 
parametrar med respektive frågor eller påstående för denna undersökning.  
 
Tillgänglighet 
1. Det är lätt att komma i kontakt med företaget.            
2. Det är lätt att komma i kontakt med rätt person på företaget.   
 
Bemötande 
3. Företaget behandlar mig med respekt.     
4. Företaget ger mig de råd och stöd jag behöver.    
 
Kommunikation 
5. Företaget informerar mig i god tid om förändringar i beställningen innan avtalad 
leverans/utförande. 
6. Företaget ger mig den feedback som jag behöver.    
7. Det är lätt att förstå vad företaget vill ha.    
8. Företaget är tydligt i sina anbudsförfrågningar och leveransvillkor.  
 
Samverkan 
9. Företaget är villigt att diskutera alternativa lösningar.   
10. Företaget upplevs som samarbetsvilligt.    
11. Företaget är villigt att skapa långvariga affärskontakter.    
 
Kompetens 
12. Företaget upplevs som en professionell kund.    
13. Företaget anpassar sina beställningar till min leveranskapacitet.   
 
Tillförlitlighet 
14. Jag lita på att företaget inte lämnar ut känsliga uppgifter om mitt företag utan mitt 
samtycke.  
15. Jag litar på att företaget följer gällande lagar och regler.   
16. Jag litar på att företaget behandlar mig rättvist.    
17. Företaget följer kontrakt och överenskommelser angående varor/tjänster.  
18. Företaget håller vad de lovar.     
 
Helhetsfrågor 
19. Hur nöjd är Du med företaget som helhet?    
20. Hur bra uppfyller företaget Dina förväntningar?    
21. Hur stort förtroende har Du för företagets verksamhet i sin helhet?  
22. Tänk dig en perfekt kund. Hur nära är företaget Din idealbild?  
 
Bakgrundsfrågor 
När utförde Du senast ett arbete åt Vägverket Produktion?   
Hur ofta utför Du ett arbete åt Vägverket Produktion?    
Hur många anställda finns det på Ditt företag?    
Vilket är det vanligaste sättet som Vägverket Produktion kontaktar Dig och Ditt företag på? 
 
Synpunkter 
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5.3 Skala 
Till denna enkät valdes en femgradig Likert-skala där det går mellan ”Tar helt avstånd”, ”Tar 
delvis avstånd”, ”Varken instämmer eller tar avstånd”, ”Instämmer delvis” och ”Instämmer 
helt”. Enligt Ejlertsson (2005) är en Likert-skala lämplig då man vill mäta attityder. Genom 
att använda sig av en fast skala med fasta svarsalternativ begränsas riskerna för feltolkningar 
enligt Eljertsson (2005). Förutom de fem fasta svarsalternativen användes även en ”igen 
uppfattning” ruta, eftersom det finns de leverantörerna som inte har något samarbete med alla 
företagen som nämns i enkäten. Trost (2007) menar att användandet av ett svarsalternativ som 
”vet ej” eller ”ingen åsikt” kan leda till att respondenten inte tar ställning. Å andra sidan 
menar Trost (2007) att det även kan vara så att respondenten varken vet eller har någon åsikt, 
då är det viktigt att respondenten har en möjlighet att fylla i denna ruta. Att respondenten 
fyller i denna ruta kan ha stor betydelse för undersökningen enligt Trost (2007).  
 
Genom att använda sig av fasta svarsalternativ reduceras riskerna för att respondenten ska 
misstolka frågorna, Ejlertsson (2005). I denna enkät används det enbart fasta svarsalternativ 
för att respondenten inte ska tolka frågorna på något annat sätt än vad intervjuaren har avsett 
att dem ska tolkas.  
 
Till påståendena 1-18 konstruerades även en ”viktningsfråga” där respondenten anger hur 
viktigt varje påstående är för dennes företag. Enligt Sörqvists (2000) är viktningen av 
parametrarna en viktig del av förstudien. Även då Sörqvist (2000) menar att viktningen är en 
del av förstudien sker viktningen av parametrarna och frågorna i denna studie av 
respondenterna. Genom att det är respondenterna som viktar frågorna ges den mest korrekta 
bilden jämfört med om jag skulle ha viktat frågorna själv.  
 
Att avsluta enkäten med en öppen fråga, Synpunkter, är medvetet eftersom det alltid finns en 
risk att jag inte har täckt in alla aspekter i sina frågor. Ejlertsson (2005) menar att det kan vara 
lämpligt att komplettera en fråga som har ett fast svarsalternativ med en öppen följdfråga. I 
detta fall valdes det att lägga den öppna fråga i slutet istället för en efter varje fråga.    
 
5.4 Följebrev 
Eftersom jag själv inte har möjlighet att förklara för respondenten varför denne har blivit 
utvald och vad enkäten har för syfte är det enligt Ejlertsson (2005) viktigt att skriva ett 
följebrev som förklarar detta. Följebrevet som har utgjort förstasidan av enkäten har skrivits 
enligt Ejlertssons (2005) sju stycken. Det första stycket förklarar varför jag genomför denna 
undersökning och vad jag avser att undersöka. Nästa stycke i följebrevet förklarar varför 
respondenten har blivit utvald att delta i undersökningen. Efter detta stycke följer en kort 
beskrivning om vad enkäten innehåller för typ av frågor, samt att varje fråga är ställd för fyra 
företag och att varje attitydfråga, påstående 1-18, har en viktningsfråga. Vidare beskrivs det 
för respondenten att dennes svar är oerhört viktig för undersökningens tillförlitlighet och att 
denne ska skicka tillbaka den ifyllda enkäten i det portofria svarskuvertet inom fem 
arbetsdagar. Svarskuvertet är adresserat till Växjö Universitet.  
 
Det femte stycket i följebrevet förklarar att svaren behandlas konfidentiellt och att varje enkät 
är märkt med ett unikt nummer för att möjliggöra att de som har svarat inte får en påminnelse. 
Det unika numret finns uppe i det högra hörnet på första sidan av enkäten och är kopplat till 
en lista där det står vem som har vilket nummer. I detta stycke förklaras det även att 
Vägverket Produktion kommer att ta del av det sammanställda materialet, där det inte går att 
utläsa vem som har svarat vad.  
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Ejlertsson (2005) menar att respondenten bör ha möjlighet att komma i kontakt med den 
ansvarige av enkäten om några oklarheter uppstår, därför skrev jag till mitt namn och 
telefonnummer som respondenten kan kontakta mig på. Slutligen tackar jag respondenten på 
förhand för dennes deltagande, vilket enligt Ejlertsson (2005) ger respondenten ett positivt 
intryck. Avslutningsvis skrev jag under enkäten, vilket enligt Ejlertsson (2005) ökar 
respondentens förtroende.  
 
5.5 Population 
Eftersom Vägverket Produktion Sydöst på affärsområdet Drift har 125 leverantörer som har 
fakturerat de för mer än 150 000 kr det senaste året kommer det att ske en totalundersökning. 
Alla leverantörer inom populationen kommer inte att kunna ingå i undersökningen då 
Vägverket Produktion inte har haft möjlighet att få fram kontaktpersoner till 28 leverantörer 
av de 125 i populationen. Eftersom det råder en undertäckning kommer totalundersökningen 
att ske på rampopulationen, dvs. all de företag som det finns kontaktpersoner till.  
 
Anledningen till att en totalundersökning genomförs är att det är en för liten rampopulation att 
göra ett urval på, samtidigt som rampopulationen inte är för stor för att genomgöra en 
totalundersökning. Genom att en totalundersökning genomförs får alla inom rampopulationen 
möjlighet att ge sina åsikter och synpunkter angående de fyra företagen.  
 
När en totalundersökning genomförs förenklar detta då resultaten ska tolkas, det finns 
nämligen inget resultat från ett urval som måste anpassas till populationen. I detta fall innebär 
det att resultatet för rampopulationen inte behöver anpassas för att kunna tolkas. Medan då 
man vill veta vad alla inom målpopulationen, inklusive de företagen som saknar 
kontaktperson, tycker behöver en anpassning av resultatet att göras. Då en undersökning sker 
på ett urval krävs det att resultatet för urvalet räknas om för att kunna generalisera mot hela 
populationen.  
 
På grund av undertäckningen i denna undersökning kommer detta att påverka tolkningen av 
resultatet för målpopulationen. Dahmstöm (2005) menar att man bara kan göra tolkningar av 
rampopulationen pga. rådande undertäckning. Om man inte tar hänsyn till undertäckningen 
riskerar man att snedvrida resultatet.  
 
5.6 Undersökningsmetod 
Eftersom målpopulationen består av 125 företag är det inte lämpligt att genomföra en 
intervjuundersökning. Om en intervjuundersökning skulle ha genomförts hade inte alla 
leverantörer inom population fått ge sina åsikter. Dessutom försvårar det för en 
intervjuundersökning om man vill prata med den intervjuade direkt, då leverantörerna är 
utspridda på ett stort geografisk område. Nästa val var att välja mellan en postenkät och en 
webbenkät, problemet med en webbenkät är att man behöver varje persons e-postadress. Detta 
är inte möjligt då Vägverket Produktion inte har en e-postadress till alla sina kontaktpersoner. 
Det som återstår då är en postenkät, då det endast behövs en adress och en kontaktperson.   
 
Som nämnt tidigare är det en undertäckning på 28 företag, då Vägverket Produktion inte har 
fått fram kontaktpersoner till dessa företag. Då det fortfarande är möjligt att skicka enkäten till 
de företag som Vägverket Produktion inte har någon kontaktperson till, misstänks det att 
validiteten i dessa svar kan ifrågasättas, då man inte vet vem som svarar på enkäten. Eftersom 
jag inte vill riskera att erhålla ett snedvridit eller helt felaktigt resultat, på grund av att jag inte 
vet vem som svarar på enkäten, valde jag att inte skicka ut någon enkät till de leverantörer 
som det inte fanns någon kontaktperson till. 
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5.7 Internt test 
Det interna testet genomfördes av fem personer på Vägverket Produktion. Dessa personer 
följde checklistan från Söderqvist (2000), se Bilaga 1. Dock var det inte alla punkter i 
checklistan som togs med eftersom de inte passade för denna typ av enkät. Det som var det 
viktiga var att dessa personer skulle bedöma enkäten objektivt utifrån formuläret, frågorna 
och svarsskalan. Även då Sörqvist (2000) menar att det bästa är att genomföra ett externt test 
där man låter respondenterna ge sina synpunkter utifrån checklistan som användes i det 
interna testet, menar författaren att det även fungerar med ett internt test då det externa testet 
inte är möjligt att genomföra.  
 
Utifrån de synpunkter som kom fram från det interna testet redigerades enkäten så att den inte 
innehöll några fel eller oklarheter. Det som blev de stora ändringarna i enkäten efter det 
interna testet var att en fråga ströks och en ny tillkom. Frågan som ströks var; Företaget är 
kunnigt. Medan den fråga som kom till var; Företaget upplevs som en professionell kund. 
Förutom dessa ändringar blev även ett par frågor omformulerade för att dem skulle bli mer 
lättförståeliga och tydliga. Slutligen ändrades även de stavfel som förekom i enkäten.  
 
5.8 Bortfallsanalys 
För att se om det finns något system i bortfallet konstruerades det även fyra bakgrudsfrågor, 
dessa frågor tar hänsyn till när och i vilken frekvens som leverantören utförde ett arbeten åt 
Vägverket Produktion, antal anställda på deras företag samt hur de blir kontaktade av 
Vägverket Produktion. Genom dessa frågor är det möjligt att se om t.ex. det bara är stora 
företag med mer än 200 anställda som har svarat eller om det bara är de som ofta har kontakt 
och utför arbete i hög frekvens åt Vägverket Produktion som har svarat. Förutom att använda 
sig av dessa frågor till en bortfallsanalys är det möjligt att kategorisera leverantörerna efter 
antal anställda och utförande frekvens.   
 
Bortfallshanteringen kommer att genomföras på samma sätt som Ejlertsson (2005) beskriver. 
Det innebär att ett obundet slumpmässigt urval ur bortfallsgruppen kommer att genomföras 
som kontaktas via telefon och får svara på helhetsfrågorna. Genom att låta leverantörerna som 
har valt att inte delta i undersökningen av olika orsaker få svara på dessa frågor är det möjligt 
att se om deras svar skulle ha påverkat resultatet av undersökningen.   
 
Det är dock möjligt att ställa fler frågor pga. viktningsfrågan till varje påstående, men jag 
anser att de fyra helhetsfrågorna är tillräckligt. Dessa ger dessutom en överblick av vad deras 
helhetsbild av företaget är.  
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6. Analys av leverantörssamverkan 
I detta kapitel kommer analysen av företagets leverantörer att presenteras. Här jämförs 
företagets sätt att arbeta med sina leverantörer idag med hur ett företag bör arbeta enligt 
teorin för att uppnå bra resultat. 
 
6.1 Utvärdering 
Vägverket Produktion utvärdera sina leverantörer som de har avtal med varje gång de skriver 
nytt avtal eller när gamla förnyas. Vid dessa utvärderingar av leverantörerna är det främst 
hård fakta som leverantörerna utvärderas efter. De kriterier som Skoog och Widlund (2001) 
tar upp för att ett företag ska kunna utvärdera en leverantör och möjliggöra en jämförelse 
mellan snarlika leverantörer är bl.a. leveransprecision, leveranstid, administrativa kostnader 
per leverantör samt antal reklamerade produkter. Förutom de hårdfakta som Vägverket 
Produktion använder sig av idag för att utvärdera en leverantör menar de att även de ”mjuka” 
faktorerna borde tillämpas vid en utvärdering.  
 
Skoog och Widlund (2001) menar att det underlättar för ett företags utvärderingsarbete av 
deras leverantörer då företaget har en strukturerad och uppdaterad leverantörsdatabas. 
Vägverket Produktion har idag en leverantörsdatabas där de registrerar dem grundläggande 
krav för leverantören. Dessutom registreras även avvikelser hos leverantören, företagets 
synpunkter om leverantören samt vilket betyg som Vägverket Produktion ger leverantören. 
Utifrån all denna information har Vägverket Produktion möjlighet att studera om leverantören 
är lämplig eller ej för ett uppdrag. Vilket enligt Skoog och Widlund (2001) är detta av stor 
betydelse för att ett företag inte ska anlita de leverantörer som inte uppfyller företagets krav.  
 
6.2 Bedömning 
Wallström och Häggström (1994) menar att det kan vara fördelaktigt att dela in ett företagets 
leverantörer i olika kategorier med avseende på krav angående varan/tjänsten samt för 
leverantören som företag. Vidare menar Ljung et. al (1998) och Skoog och Widlund (2001) 
att det finns många olika kriterier som bör tas i beaktande för att möjliggöra en 
välstrukturerad och objektiv bedömning av sina leverantörer. Vägverket Produktion har inga 
generella kriterier som de använder sig av vid bedömning av sina leverantörer. De bedömer 
nämligen varje leverantör efter olika kriterier beroende på vad leverantören levererar.  
 
6.3 Kvalitet 
Redan då Vägverket Produktion skriver avtal med sina leverantörer säkerställer de att de 
varor/tjänster som leverantören erbjuder håller hög kvalitet. Dock blir kvaliteten ibland 
lidande då det finns flera leverantörers om erbjuder samma varor/tjänster men med olika 
kvalitet och pris. Under dessa förutsättningar är det priset som Vägverket Produktion tar mest 
hänsyn till. Bergman och Klefsjö (2001) menar att om ett företag tar hänsyn till priset i för 
stor utsträckning blir kvaliteten bristfällig för de inköpta varorna/tjänsterna. Detta kan i sin tur 
leda till problem hos företagets egen kund. Vägverket Produktion menar att även då de väljer 
den billigare leverantören framför den med högre kvalitet innebär detta inte att det råder låg 
kvalitet på de inköpta varorna/tjänsterna. Kvaliteten är ändå bra eftersom den har blivit 
säkerhetsställt vid avtalsskrivningen med leverantörerna.   
    
Skoog och Widlund (2001) menar att det är viktigt att båda parterna är överens om vad 
kvalitet är så att inga oklarheter råder. Vidare menar författarna att kvalitet ska beröra bl.a. 
produkten, leveransprecision och reklamationer. Dessutom menar Skoog och Widlund (2001) 
att det är viktigt att produktens tekniska prestanda är dokumenterad.  
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Wallström och Häggström (1994) menar att oberoende av hur bra en leverantör är bör även 
denne kontrollers för att säkerställa att leverantören uppfyller de kraven som företaget har satt 
upp angående kvalitet.  
 
6.4 Samverkan 
”Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris” är en av Deming punkter 
som syftar till att ett företag ska skapa långsiktiga relationer till ett mindre antal leverantörer. 
Förutom att Bergman och Klefsjö (2001) tar upp denna punk av Deming anser författarna att 
företaget har mycket att vinna på genom att involvera leverantörerna i 
utvecklingsprocesserna. Detta menar Bergman och Klefsjö (2001) är fördelaktigt eftersom det 
är leverantörerna som är produktspecialister. Vägverket Produktion menar att även om de vill 
involvera sina leverantörer och utnyttja deras kunskaper försvåras detta av att kriterierna för 
kundernas behov står preciserade i avtalen och kunderna är inte villiga att göra några 
förändringar.   
 
Även då Vägverket Produktion i dagsläget inte har något större kunskapsutbyte med sina 
leverantörer har de blivit medvetna att de måste utnyttja deras kunskap för att bli bättre. 
Vägverket Produktion försöker att få sina kunder att inse att det finns mycket att vinna på om 
leverantörerna får vara med i förbättringsprocesserna.  
 
6.5 Antal leverantörer 
Vägverket Produktion har sedan flera år strävat efter att minska sina leverantörer vilket enligt 
Lumsden (2006) kan generar i att produktens kvalitet och prestanda kan förbättras. Dessutom 
menar författaren att logistiken mellan företagen kan förenklas. Lumsden (2006) menar att 
samtidigt som ett företag minskar antalet leverantörer bör samarbetet med dem som är kvar 
öka, vilket inte är så hos Vägverket Produktion. Hos Vägverket Produktion har ett ökat 
samarbete endast inletts med de största och rikstäckande leverantörerna. Även då Lumsden 
(2006) förespråkar att företaget minskar antalet leverantörer anser Vägverket Produktion att 
det är lämpligt att ha mer än en leverantör per vara/tjänst. Dock har Vägverket Produktion 
idag exklusivavtal med vissa leverantörer, vilket de försöker komma ifrån för att kunna sänka 
priserna. Ett annat problem som Vägverket Produktion har är att det finns olika många 
leverantörer för varje vara/tjänst. Detta försvårar att antingen ha fler eller färre leverantörer 
per vara/tjänst.  
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7. Analys av enkäten 
I detta kapitel kommer resultatet av enkäten att presenteras samt att det kommer att 
analyseras. De diagram som kommer att presenteras i detta kapitel är de för parametrarna.  
 
7.1 Påminnelse 
En vecka efter att enkäten hade skickats ut skedde det en påminnelse genom att en ny enkät 
skickades ut till dem som inte hade svarat. Undertiden som respondenterna hade tillgång till 
denna påminnelse skedde även en telefonpåminnelse till samtliga som inte hade svarat. Även 
då inte alla respondenterna var anträffbara gjordes det försök att nå samtliga. Samtidigt som 
denna telefonpåminnelse pågick uppdagades det problem med de erhållna listerna över 
kontaktpersoner och telefonnummer. Det visade sig att dessa listor inte var helt tillförlitliga då 
en del telefonnummer inte stämde i förhållande till kontaktpersonen. Förutom att 
telefonnumren inte stämde fullt ut visade det sig att även kontaktpersonerna inte alltid stämde, 
det visade sig att vissa av Vägverket Produktions kontaktpersoner inte arbetade kvar på 
företaget. 
 
7.2 Svarsfrekvens 
Efter första utskicket av enkäten var det en svarsfrekvens på 15 %, vilket enligt Ejlertsson 
(2005) motsvarar 70 – 75 % av de totalt inkomna svaren. I detta fall motsvarar det 33 % av de 
totalt inkomna svaren. Efter en påminnelse via posten och telefonpåminnelser blev 
svarsfrekvensen totalt 46 %. Bortfallsanalysen genomfördes på ett urval som bestod av 11 % 
av rampopulationen.  
 
7.3 Diagram  
För att lättare möjliggöra en tolkning av antalet respondenter som har svarat på respektive 
svarsalternativ för varje påstående har antalet svar omvandlats till en procentsats. Denna 
procentsats har beräknats genom att antalet svar för respektive svarsalternativ, Tar helt 
avstånd – Instämmer helt, har dividerats med det totala antalet som har svarat på något av de 
fem alternativen på skalan Tar helt avstånd – Instämmer helt för respektive företag och 
påstående. T.ex. påstående 1 för Vägverket Produktion på svarsalternativet Varken instämmer 
eller tar avstånd har beräknats genom siffrorna; 7/(0+0+7+13+24)=16 %. Alltså, 16 % av 
respondenterna har kryssat för alternativet Varken instämmer eller tar avstånd angående 
påstående 1 för Vägverket Produktions del.  
 
Sedan har internt bortfall och de som har kryssat i ingen uppfattning slagits tillsammans och 
dividerats med totalt inkomna och ifyllda enkäter, dvs. 45 i detta fall. T.ex. påstående 1 för 
Vägverket Produktions del innebär detta; 1/45=2 %. Alltså är det 2 % av respondenterna som 
har Ingen uppfattning angående påstående 1 om Vägverket Produktion. Detta innebär även att 
98 %, 44/45, har någon uppfattning om Vägverket Produktion angående påstående 1.  
 
Utläsningen av diagrammen blir då, för påstående 1 för Vägverket Produktion att av de 98 % 
som har en åsikt anser 16 % att de Varken instämmer eller tar avstånd till påståendet för 
Vägverket Produktion. Samma princip gäller för alla påstående/frågor och för samtliga 
företag. Detta innebär även att staplarna för Ingen uppfattning inte kan jämföras rakt av med 
staplarna för svarsalternativen Tar helt avstånd – Instämmer helt, utan uträckningen av de 
olika procentsatserna måste beaktas. 
 
Svarsalternativet Ingen uppfattning är de fyra staplarna, en för varje företag, som är längst till 
höger i varje diagram. I alla diagram är det viktigt att ta hänsyn till andelen i procent för 
svarsalternativet Ingen uppfattning. Detta är viktigt eftersom om dessa svar istället hade varit 
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fördelade över de andra fem svarsalternativen, Tar helt avstånd – Instämmer helt, skulle detta 
kunna innebära att resultatet inte såg likadant ut, eller ens förhållande i svaren mellan 
företagen. För en komplett presentation för samtliga diagram med respektive viktningsfråga 
hänvisas läsaren till Bilaga 3 och Bilaga 4. Procentsatsen för viktningsfrågan har beräknats på 
samma sätt som för svarsalternativen Tar helt avstånd – Instämmer helt, undantaget för 
viktningsfrågan är att det finns ingen alternativ Ingen uppfattning att ta hänsyn till. Nedan 
följer presentationen av de diagram som är för respektive parameter.  
 
Vid läsningen av diagrammen är det även viktigt att ta hänsyn till dem som har valt att inte 
svara, bortfallet. Alla diagram och siffror är beräknade utifrån de 97 leverantörer, 
rampopulationen, som det fanns kontaktpersoner till. Detta innebär att det har genomförts en 
totalundersökning på rampopulationen. Dock bör även de leverantörerna som utgör 
undertäckningen beaktas i tolkningarna då deras svar kan skilja sig från de respondenter som 
har svarat. Eftersom det inte har varit möjligt att undersöka vad undertäckningen har för 
åsikter angående de fyra företagen i undersökningen, är det inte möjligt att se i vilken riktning 
som dessa eventuella åsikter skulle påverka resultatet. Det kan båda vara positivt och negativt.   
 
Eftersom varje parameter består av minst två olika påstående kan detta innebära att den totala 
bilden avviker till en viss del från de individuella påståendena. Dock visar parametern en 
övergripande bild. För t.ex. parametern Tillgänglighet om Vägverket Produktion innebär detta 
att 55 % av respondenterna har kryssat för svarsalternativet Instämmer helt för påstående 1 
medan 39 % respondenterna har kryssat för svarsalternativet Instämmer helt för påstående 2. 
Tillsammans blir detta då 47 % som illustreras i diagrammet för parametern Tillgänglighet. 

7.3.1 Tillgänglighet 
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Diagram 7.1 – Tillgänglighet 

 
För parametern Tillgänglighet visar det att alla fyra företagen ligger högt på Instämmer helt, 
dock visar det att Vägverket Produktion ligger lägre i förhållande till PEAB och NCC. Vidare 
visar diagrammet även att det är markant fler respondenter som har Ingen uppfattning om 
SKANSKA, PEAB och NCC i jämförelse med Vägverket Produktion. Eftersom det är så pass 
många som inte har någon uppfattning angående dessa tre företag i jämförelse med att nästa 
ingen har svarat Ingen uppfattning om Vägverket Produktion måste även detta tas i beaktande. 
Typvärdet för samtliga företag för parametern Tillgänglighet är Instämmer helt.  

 30



 Examensarbete: Leverantörssamverkan Peter Månsson 

 

 

Tabell 7.1 – Viktningsfråga för Tillgänglighet 

Påståendet är av vikt för mitt företag  Oviktigt 
Mindre 
viktigt Viktigt 

Mycket 
viktigt 

Extremt  
viktigt 

 0 % 9 % 43 % 42 % 5 % 

 
Viktningsfrågan för parametern visar att de svarande respondenterna anser att Tillgänglighet 
är viktigt och mycket viktigt. Dock går det även att utläsa att det finns en del av 
respondenterna som anser att denna parameter är mindre viktig.  

7.3.2 Bemötande 
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Diagram 7.2 - Bemötande 

 
För parametern Bemötande visar det att samtliga fyra företag i undersökningen har 
majoriteten av respondenterna svarat på svarsalternativen Varken instämmer eller tar avstånd 
– Instämmer helt. Dock är det även viktigt att även för denna parameter att ta hänsyn till 
antalet svar på svarsalternativet Ingen uppfattning. Precis som för Tillgänglighet visar detta 
diagram att det är övervägande flest Ingen uppfattning för Vägverket Produktions 
konkurrenter för parametern Bemötande. Typvärdet för samtliga företag för parametern 
Bemötande är Instämmer helt.  
 

Påståendet är av vikt för mitt företag  Oviktigt 
Mindre 
viktigt Viktigt 

Mycket 
viktigt 

Extremt 
viktigt 

 1 % 13 % 49 % 27 % 10 % 
Tabell 7.2 – Viktningsfråga för Bemötande 

 
Vitningsfrågan för denna parameter visar att hälften av respondenterna som har svarat anser 
att denna parameter är viktig och att 10 % anser att den är extremt viktig. Även för denna 
parameter går det att utläsa all det finns de som anser att denna parameter både är oviktig och 
mindre viktig, dock endast en mindre andel. För att verkligen kunna se vad det är i parametern 
Bemötande som är oviktig enligt respondenterna bör varje påstående inom parametern 
studeras.  
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7.3.3 Kommunikation 
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Diagram 7.3 - Kommunikation 

 
För parametern Kommunikation visar det att samtliga fyra företag i undersökningen har 
majoriteten av respondenterna svarat på svarsalternativen Varken instämmer eller tar avstånd 
– Instämmer helt. Precis som för de två andra parametrarna är det även här viktigt att ta 
hänsyn till antalet respondenters svar för svarsalternativet Ingen uppfattning. Även som för 
Tillgänglighet och Bemötande visar detta diagram att det är övervägande flest Ingen 
uppfattning för SKANSKA, PEAB och NCC för parametern Kommunikation. Typvärdet för 
samtliga företag för parametern Kommunikation är Instämmer delvis.  
 

Påståendet är av vikt för mitt företag  Oviktigt 
Mindre 
viktigt Viktigt 

Mycket 
viktigt 

Extremt 
viktigt 

 0 % 5 % 44 % 36 % 15 % 
Tabell 7.3 – Viktningsfråga för Kommunikation 

 
Precis som för de två tidigare parametrarna visar även viktningsfrågan att nära hälften anser 
att parametern Kommunikation är viktig. Dock visar viktningsfrågan att 15 % av 
respondenterna anser att denna parameter Extremt viktigt som kan jämföras med 5 % 
respektive 10 % för de två tidigare parametrarna för samma svarsalternativ. Även då 
majoriteten anser att denna parameter är viktig eller mer finns det 5 % som anser att denna 
parameter är mindre viktig.  
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7.3.4 Samverkan 
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Diagram 7.4 – Samverkan 

 
För parametern Samverkan visar det att samtliga fyra företag i undersökningen har 
majoriteten av respondenterna svarat Instämmer delvis – Instämmer helt. Likadant som för de 
tidigare parametrarna är det viktigt att ta hänsyn till den del som har svarat Ingen uppfattning. 
Samma som för de tidigare parametrarna visar detta diagram för parametern Samverkan att 
det är minst svar på Ingen uppfattning för Vägverket Produktion. Typvärdet för Vägverket 
Produktion, SKANSKA och PEAB för parametern Samverkan är Instämmer delvis, medan 
typvärdet för NCC är Instämmer helt.   
 

Påståendet är av vikt för mitt företag  Oviktigt 
Mindre 
viktigt Viktigt 

Mycket 
viktigt 

Extremt 
viktigt 

 0 % 2 % 40 % 45 % 13 % 
Tabell 7.4 – Viktningsfråga för Samverkan 

 
För parametern Samverkan visar det att 45 % tycker denna parameter är Mycket viktig, och 
endast 2 % tycker att den är Mindre viktig. Dessutom är det 13 % som anser att denna 
parameter är Extremt viktig, vilket innebär att det är fördelaktigt att ha de flesta svaren på 
Instämmer delvis eller Instämmer helt. 
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7.3.5 Kompetens 
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Diagram 7.5 – Kompetens 

 
För parametern Kompetens visar det att svaren för samtliga fyra företag i undersökningen 
ligger mer utspridda över svarsalternativen gentemot de tidigare parametrarna. Dock går det 
tydligt att utläsa att det är en tydlig och relativt jämn ökning i procentandelen från Tar helt 
anstånd – Instämmer helt. Samma som för de tidigare parametrarna är det även här viktigt att 
ta hänsyn till antalet respondenters svar för svarsalternativet Ingen uppfattning. Precis som för 
de tidigare parametrarna visar detta att Vägverket Produktion har minst andel Ingen 
uppfattning, NCC har näst mint medan SKANSKA och PEAB ligger högst på ca 30 %. 
Typvärdet för samtliga företag för parametern Kompetens är Instämmer helt.  
  

Påståendet är av vikt för mitt företag  Oviktigt 
Mindre 
viktigt Viktigt 

Mycket 
viktigt 

Extremt 
viktigt 

 0 % 2 % 49 % 38 % 11 % 
Tabell 7.5 – Viktningsfråga för Kompetens 

 
Det är knappt hälften av respondenterna som anser att denna parameter är viktig och nästan de 
resterande som anser att denna parameter är Mycket viktig eller Extremt viktig. Dock finns det 
även är en mycket liten del som anser att denna parameter är Mindre viktig.  
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7.3.6 Tillförlitlighet 
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Diagram 7.6 - Tillförlitlighet 

 
För parametern Tillförlitlighet visar det att svaren för samtliga fyra företag i undersökningen 
har majoriteten av respondenterna svarat Instämmer helt. Dessutom är det Vägverket 
Produktion som ligger högts om dock med endast ett par procentenheter över de andra 
företagen. Precis som för de tidigare parametrarna är det även här viktigt att ta hänsyn till 
antalet respondenter för svarsalternativet Ingen uppfattning. Även för denna parameter är 
förhållandena mellan företagen samma som för de tidigare parametrarna angående 
svarsalternativet Ingen uppfattning. Typvärdet för samtliga företag för parametern 
Tillförlitlighet är Instämmer helt.  
 

Påståendet är av vikt för mitt företag  Oviktigt 
Mindre 
viktigt Viktigt 

Mycket 
viktigt 

Extremt 
viktigt 

 0 % 3 % 29 % 46 % 23 % 
Tabell 7.6 – Viktningsfråga för Tillförlitlighet 

 
För denna parameter är det nästan hälften som anser att denna parameter är Mycket viktig och 
det är hela 23 % som anser att denna parameter är Extremt viktig. Det är denna parameter som 
har fått störst andel av respondenternas svar på Extremt viktigt.  
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7.3.7 Helhetsfrågor 
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Diagram 7.7 - Helhetsfrågor 

 
För detta diagram har de fyra helhetsfrågorna slagits samman för att återspegla en absolut 
totalbild av de fyra företagen och förhållanden mellan de. Precis som för samtliga parametrar 
visar detta att det finns en del på Ingen uppfattning, det som är speciellt är att det är samma 
fördelning mellan företagen i detta diagram som för respektive parameter. Dessutom visar 
detta diagram att majoriteten av svaren befinner sig, i detta fall, från 3 – 5, där 5 är högst. 
Dessa siffror kan jämföras med de ord på Likert-skalan som användes för de andra 
parametrarna, där majoriteten av svaren befinner sig mellan Varken instämmer eller tar 
avstånd – Instämmer helt. Typvärdet för Vägverket Produktion, PEAB och NCC för 
Helhetsfrågorna är 4 på den 5-gradiga skalan, medan typvärdet för SKANSKA är 3 på samma 
skala.  
 
Genom att jämföra diagram 7.7 som visar en helhetsbild med diagram 7.8 – 7.11 som visar för 
varje fråga som ingår i diagram 7.7. Det som går att utläsa i denna jämförelse är att den totala 
bilden av företagen i diagram 7.7 motsvarar väldigt mycket de diagrammen för varje fråga i 
helhetsbilden. Det som skiljer sig mest är mellan diagram 7.7 och diagram 7.11 på fråga 22 
där svarsalternativ 5 är lägre jämfört med samma svarsalternativ i diagram 7.7. Färgerna på 
staplarna i diagram 7.8 – 7.11 motsvarar samma företag som i diagram 7.7. 

20. Hur bra uppfyller företaget Dina förväntningar?
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Diagram 7.8 – hur nöjd är Du med företaget som helhet?     Diagram 7.9 – Hur bra uppfyller företaget Dina  

                 förväntningar? 
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21. Hur stort förtroende har Du för företagets verksamhet i sin 
helhet?
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22. Tänk dig en perfekt kund. Hur nära är företaget Din 
idealbild?
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Diagram 7.10 – Hur stort förtroende har Du för                   Diagram 7.11 – Tänk dig en perfekt kund. Hur nära 

företagets verksamhet som helhet?                   är företaget Din idealbild? 
 
7.4 Bortfallsanalys 
Ett urval av bortfallet gjordes för att genomföra en bortfallsanalys där dessa leverantörer fick 
svara på helhetsfrågorna. Eftersom detta urval inte hade svarat på enkäten misstänktes det att 
de inte hade mycket tid och därför fick de enbart svara på helhetsfrågorna angående 
Vägverket Produktion. Dessutom är det detta företag som det är viktigast att veta 
leverantörernas åsikter om.  
 
Totalt ingick 11 leverantörer i bortfallsanalysen och resultatet från intervjuerna finns i 
diagram 7.12, 7.14, 7.16 & 7.18. Dessa diagram kan sedan jämföras med dem som återger de 
svarandes åsikter i diagram 7.13, 7.15, 7.17 & 7.19. Jämförelsen med bortfallsdiagrammen 
och respektive diagram från respondenterna visar att det inte är någon större skillnad mellan 
svaren. Eftersom det inte är någon större skillnad mellan svaren innebär detta att 
sannolikheten för att bortfallet skulle snedvrida resultatet som erhölls från respondenterna inte 
är så stor. Dock finns det alltid en risk för att resultatet ändras lite, men inte i en sådan 
utsträckning att respondenternas svar anses vara missvisande.   
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Diagram 7.12 & 7.13 – Hur nöjd är Du med företaget som helhet? 
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Diagram 7.14 & 7.15 – Hur bra uppfyller företaget Dina förväntningar? 
 

21. Hur stort förtroende har Du för företagets verksamhet i 
sin helhet?
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Diagram 7.16 & 7.17 – Hur stort förtroende har Du för företagets verksamhet i sin helhet? 
 

22. Tänk dig en perfekt kund. Hur nära är företaget Din 
idealbild?
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Diagram 7.18 & 7.19 – Tänk dig en perfekt kund. Hur nära är företaget Din idealbild? 

 
7.5 Synpunkter från enkäten 
Sist i enkäten fanns det en öppen fråga, Synpunkter, där respondenten fick skriva fritt. Det 
som framkom i denna fråga var att en av leverantörerna har haft Vägverket Produktion som 
kund sedan 20-30 år. Leverantören menar även att de är deras största och bästa kund. 
Leverantören lyfter även fram att de får uppskattning av Vägverket Produktion för deras 
arbete och att Vägverket Produktion visar dem förtroende. Leverantören menar att de 
”känner” för kunden och att de alltid gör det lilla extra.  
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En av leverantörerna som skrev under Synpunkter menar att Vägverket Produktion inte 
konkurrerar på lika villkor med de andra företagen på marknaden. Dessutom menar 
leverantören att Vägverket Produktion inte ska vara en prispressare åt staten. Slutligen hävdar 
denna leverantör att det är viktigt att låta marknadskrafterna verka fritt.  
 
En av leverantörerna anser att det är komplicerat att fakturera Vägverket Produktion, 
dessutom anser leverantören att Vägverket Produktion har dålig betalningsmoral. 
Leverantören anser att Vägverket Produktion gör ”fel saker”, t.ex. saltar när det inte behövs. 
Vidare anser leverantören att NCC är mycket bättre än Vägverket Produktion.  
 
7.6 Avslutat samarbete med leverantörer 
Då enkäten skickades ut till 97 av Vägverket Produktions leverantörer som har fakturerat 
företaget på mer än 150 000 kr det senaste året visade det sig att två av dessa leverantörer inte 
längre hade något samarbete med Vägverket Produktion. Detta uppdagades genom att dessa 
två leverantörer skickade tillbaka enkäterna med en förklaring att de inte hade ett samarbete 
med Vägverket Produktion längre och att det var ett tag sedan detta samarbete upphörde.  
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8. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet av analysen att presenteras samt det formulerade problemet 
kommer att besvaras.  
 
8.1 Parametrar 
De parametrarna som fastställdes, utifrån teorin, extern utveckling, Vägverket Produktion och 
egna idéer, för att undersöka vad leverantörerna ansåg om deras kunder är; 

• Tillgänglighet 
• Bemötande 
• Kommunikation 
• Samverkan 
• Kompetens 
• Tillförlitlighet 

 
Förutom dessa parametrar var det även fyra helhetsfrågor som ingick i undersökningen och 
fyra bakgrundsfrågor för att se om det fanns något systematiskt bortfall eller ej. I jämförelse 
med andra undersökningar som hela tiden genomförs av professionella företag anser jag att 
denna är liten men ändå av relativt god kvalitet. Jag anser att kvaliteten är relativt god av den 
anledningen att jag har låtit leverantörerna påverka vilka parametrar och frågor som skulle 
ingå. Dessutom genomförde jag ett internt test på Vägverket Produktion för att testa enkäten 
innan den skickades ut. Eftersom det finns en viktningsfråga för respektive påstående har 
respondenterna haft möjlighet att ange hur viktigt varje påstående är för deras företag. Detta 
medför att enkäten lättare kan utvecklas och förbättrats enligt deras svar på denna 
viktningsfråga.  
 
För att respondenterna som ingick i denna undersökning skulle ha möjlighet att ge sina åsikter 
konstruerades ett antal frågor till varje parameter, se kapitel 5.2. Dessa frågor är egentligen 
påståenden som respondenten tar ställning till på en femgradig Likert-skala, Tar helt avstånd, 
Tar delvis avstånd, Varken instämmer eller tar avstånd, Instämmer delvis och Instämmer helt.  
 
8.2 Tolkning av resultatet 
För att få en korrekt bild av respondenternas åsikter för varje påstående hänvisas läsaren till 
Bilaga 3, där alla diagram för respektive påstående/fråga finns presenterade. Även då 
diagrammet i Bilaga 4 visar att de flesta av respondenterna har kryssat för svarsalternativen 
Varken instämmer eller tar avstånd – Instämmer helt finns det ändå en viss procent som har 
kryssat för de ”sämre” svarsalternativen, Tar helt avstånd och Tar delvis avstånd. Deras svar 
visar att Vägverket Produktion har en del arbete framförs sig i form av att rätta till sina brister 
så att deras leverantörer är mer tillfredsställda med Vägverket Produktions arbete och som 
företag i framtiden.  
 
Denna bild av Vägverket Produktion visar endast vad leverantörerna anser om de i dagsläget, 
även om det är möjligt att jämföra med deras nationella undersökning. Det är nämligen 
nödvändigt för Vägverket Produktion att genomföra en liknande undersökning kontinuerligt 
framöver för att se om de utvecklas och arbetar på rätt sätt.  
 
De frågor som Vägverket Produktion bör koncentrera sig mest på är de frågor som 
leverantörerna anser vara Väldigt viktiga eller Extremt viktiga som de har svarat Tar helt 
avstånd eller Tar delvis avstånd.  
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8.2.1 De ”oviktigaste” frågorna enligt respondenterna 
Enligt respondenterna som medverkade i denna undersökning visade det sig på 
viktningsfrågan att det var ett påstående som 2 % ansåg var Oviktig. Det påstående som de 
ansåg var Oviktigt var påstående 4 Företaget ger mig de råd och stöd jag behöver, även 22 % 
an respondenterna ansåg att påståendet var Mindre viktigt. Detta var det enda påstående som 
respondenterna ansåg var Oviktigt. Det fanns dock ett annat påstående, påstående nr 1 Det är 
lätt att komma i kontakt med företaget som 16 % ansåg var Mindre viktigt. Två andra 
påståenden, nr 6 och 14, ansåg 14 % respektive 12 % av respondenterna var Mindre viktigt.  
 
8.2.2 De ”viktigaste” frågorna enligt respondenterna 
Det fanns två påstående som 26 % av respondenterna ansåg var Extremt viktigt, dessa 
påstående var nr 14 Jag litar på att företaget inte lämnar ut känsliga uppgifter om mitt företag 
utan mitt samtycke och nr 18 Företaget håller vad de lovar. Förutom dessa två påstående, 
fanns det även två andra, nr 8 och nr 17, som 24 % av respondenterna ansåg var Extremt 
viktigt,  
 
För påstående nr 14 Jag litar på att företaget inte lämnar ut känsliga uppgifter om mitt företag 
utan mitt samtycke hade 3 % kryssat för Tar delvis avstånd medan 54 % hade kryssat för 
Instämmer helt. För påstående nr 18 Företaget håller vad de lovar hade 2 % kryssat i Tar helt 
avstånd och 12 % kryssat för Tar delvis avstånd. Att det är så många som inte litar på att 
Vägverket Produktion håller vad de lovar strider mot deras egen markandsundersökning där 
de fick högt på ”trovärdighet”. 
 
Läsaren hänvisas till Bilaga 4 där det finns två diagram som visar viktningsfrågan för alla 
påstående samt utfallet av respondenternas svar för påståendena.  
 
8.3 Diagrammen 
Valet av hur resultatet av enkäten sammanställs kan påverka hur läsaren uppfattar resultatet av 
leverantörernas svar. Genom att jag har klargjort innan diagrammen presenteras hur jag 
beräknade procentsatserna anser jag att denna risk minskar, även då den inte helt försvinner. 
Problemet med att det var många som svarade Ingen uppfattning är att om dessa svar istället 
låg på svarsskalan skulle det vara möjligt att svaren ändras, dock ovetande i vilken riktning. 
Att de leverantörer som valde att inte svara skulle ha en annan uppfattning än de som 
besvarade enkäten fastställdes genom en bortfallsanalys. Denna bortfallsanalys visade att de 
som valde att inte svara hade liknande uppfattningar med dem som valde att svara.  
 
8.4 Undertäckning 
Om listorna över företag med kontaktpersoner och telefonnummer hade varit kompletta och 
uppdaterade hade kanske svarsfrekvensen ökat något. Det var ändå 28 kontaktpersoner som 
saknades i denna undersökning, en undertäckning. Frågan som jag ställer mig är om det bara 
helt enkelt är så att deras databas över leverantörerna inte är uppdaterad eller om det finns 
någon mänsklig faktor bakom det hela. Eftersom det råder en undertäckning i undersökningen 
måste detta tas i beaktandet av tolkningarna av resultaten. De leverantörer som utgör 
undertäckningen kan både ha positivare eller negativare åsikter om de fyra företagen i 
förhållande till de som har svarat.  
 
Det behöver inte vara många kontaktpersoner eller telefonnummer som inte stämmer för att 
det ska bli fel då man behöver kontaktpersonen. Jag inser även problemen med att alltid ha en 
uppdaterad databas över leverantörerna, det räcker med att Vägverket Produktion inte har haft 
kontakt med företaget på en månad för att databasen inte ska vara korrekt. Dock anser jag inte 
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att detta är en godtycklig ursäkt för att inte ha en uppdaterad databas. Jag tror inte det är så 
troligt att Vägverket Produktion alltid får reda på direkt när deras leverantörer anställer en ny 
person som senare kommer att bli Vägverket Produktions kontaktperson.  
 
8.5 Mest missnöjd med 
De påstående som 5 % av respondenterna hade kryssat för Tar helt avstånd var nr 4, 5, 6, 7, 8, 
13, 15, 16 och 17. För att se om det är viktigt vad leverantörerna har svar på dessa påstående 
måste viktningsfrågan beaktas. För påstående 4 ansåg 2 % att det var Oviktigt och 22 % ansåg 
att det var Mindre viktigt. För påstående nr 5, 8, 15, 16 ansåg ingen att det varken var Oviktigt 
eller Mindre viktigt, de hade 47 %, 36 %, 25 % respektive 40 % för svarsalternativet Viktigt. 2 
% ansåg påstående nr 7 var Mindre viktigt, 5 % ansåg påstående nr 13 och 17 var Mindre 
viktigt och 14 % ansåg att påstående nr 6 var Mindre viktigt. Ingen av påståendena nr 6, 7, 13 
och 17 hade några svar på Oviktigt. 
 
Det påstående som respondenterna har svart mest på Extremt viktigt respektive mest på Tar 
helt avstånd är påstående nr 18 Företaget håller vad de lovar. Där hade 26 % kryssat för 
Extremt viktigt och 2 % kryssat för Tar helt avstånd och 22 % Tar delvis avstånd. Detta 
innebär att det är viktigt att Vägverket Produktion arbetar inom detta område. 
 
8.6 Svarsfrekvens 
Att svarsfrekvensen tillslut blev 46 % kan bero på många olika faktorer som det endast går att 
spekulera i. Det kan helt enkelt bara vara att de leverantörer som ingick i undersökningen inte 
hade tid att svara. En annan orsak kan vara att undersökningen genomfördes av en student, 
vilket även kan få motsatt effekt, att fler svarar istället. Det kan även bero på att de inte 
känner att de får något tillbaka från en sådan här enkät och då väljer att inte svara. Att 
använda sig av en belöning för att öka svarsfrekvensen är möjlig, men då är det viktigt att 
använda sig av neutral belöning för att inte påverka resultatet. Frågan som jag ställer mig då 
är om en belöning hade ökat svarsfrekvens för denna undersökning eller ej. Jag är osäker på 
att svarsfrekvensen hade ökat i någon större utsträckning om en belöning erbjöds till dem som 
svarar på enkäten. 
 
8.7 Leverantörssamverkan 
Som tidigare nämnt har Vägverket Produktion precis börjar arbeta med sina leverantörer och 
inse att det finns många fördelar med ett nära samarbete. Genom att de har börjar med detta 
arbete tror jag att dem kommer utvecklas ganska snabbt när dem lyckas övertala sina kunder 
att även dem måste lyssna på Vägverket Produktions leverantörer för att erhålla bl.a. bättre 
kvalitet på varor och tjänster.  

8.7.1 Utvärdering och bedömning 
Vägverket Produktion utvärderar sina leverantörer när de skriver nya avtal eller förnyar 
gamla. Dessa utvärderingar utgår ifrån hårdfakta vilket Vägverket Produktion anser inte 
räcker, de anser att även de ”mjuka” faktorerna spelar roll. Jag anser att det är viktigt att alla 
leverantörer blir utvärderade utifrån samma grundförutsättningar. Dessutom anser jag att en 
bedömning av leverantörerna är minst lika viktig som en utvärdering, det är ändå i detta skede 
som ett möjligt samarbete med leverantören påbörjas. Att Vägverket Produktion bedömer sina 
leverantörer utifrån vilken typ av vara/tjänst som erbjuds kan både vara bra och dålig. Jag 
anser att detta kan vara bra eftersom det borde vara relativt stor skillnad mellan en leverantör 
som erbjuder en vara jämfört med en leverantör som erbjuder en tjänst. Dessutom bör det 
skilja sig mellan olika typer av varor respektive tjänster. Det dåliga med att inte ha några 
generella kriterier som företaget utgår ifrån anser jag kan vara att leverantörerna inte blir 
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bedömda på samma grundförutsättningar. Detta kan i sin tur leda till att fel leverantör blir 
anlitad. 

8.7.2 Kvalitet 
Att ett företag vill erbjuda sina kunder kvalitet är en ganska självklar åsikt både för företaget 
och för kunden. Att Vägverket produktion har kvalitetstänkandet redan i åtanken när de 
skriver sina avtal med leverantörerna anser jag är mycket bra. Problemet är dock att de väljer 
den billigare leverantören då det finns mer än en att välja på. Att de väljer den billigare 
leverantörer innebär att kvaliteten blir lidande, dock anser Vägverket Produktion att detta inte 
innebär att det är dålig kvalitet. Jag anser att även då det inte är ”dålig” kvalitet är den ändå 
sämre än vad den kunde ha varit om de valde den leverantör som var lite dyrare. Jag är ändå 
medveten om att kvaliteten måste sättas i förhållande till kostnaden, vilket som är mest 
prisvärt. Dock jag anser att i vissa fall kan Vägverket Produktion säkert tjäna på att välja den 
dyrare leverantören med högre kvalitet i längden. Genom att välja högre kvalitet kan bidra till 
att t.ex. samma underhållsarbete som ständigt återkommer inte måste utföras i samma 
frekvens som tidigare.  

8.7.3 Samverkan 
Att Vägverket Produktion har insett att det finns mycket att tjäna på genom ett ökat samarbete 
med leverantörerna anser jag är ett stort och viktigt steg. Även om de har insett detta, anser 
jag att de har mycket jobb framför sig i form av att få med leverantörerna i Vägverket 
Produktions arbete. Dessutom måste Vägverket Produktion arbeta med att få sina kunder att 
förstå det positiva med att involvera Vägverket Produktions leverantörer mer i arbetet. 
Samtidigt som Vägverket Produktion arbetar med att involvera sina leverantörer mer anser jag 
att det är viktigt att inte låta dem ha för mycket att tycka till om. Jag anser att leverantörerna 
ska vara med i utvecklingsprocesser av varor och tjänster men jag tycker det är viktigt att det 
är Vägverket Produktion som bestämmer och fattar besluten.  

8.7.4 Antal leverantörer 
Genom att minska antalet leverantörer möjliggör detta för att ett ökat samarbete med de 
leverantörer som företaget har kvar. Vägverket Produktion har arbetat med detta under en 
längre tid och idag så finns det leverantörer som har exklusivavtal. Jag anser att det kan vara 
en fördel om man har minst två leverantörer för varje vara/tjänst för att indirekt påverka 
leverantörerna att ständigt förbättra sig. Att använda sig av exklusivavtal är något som 
Vägverket Produktion har insett att det inte är det optimala tillvägagångssättet. De försöker nu 
att inte enbart ha en leverantör för varje typ av vara eller tjänst. Jag tror att Vägverket 
Produktion kan få problem med att avsluta sina exklusivavtal då leverantörerna kanske anser 
att de blir åsidosatta. Detta kan leda till att leverantörernas förtroende för företaget minskar. 
Därför anser jag att denna övergång från exklusivavtal till att använda flera leverantörer måste 
skötas på ett snyggt och professionellt sätt.  
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9. Slutsats och diskussion 
 
Eftersom enkäten som har använts i denna studie är baserad främst på den externa 
utvecklingen, vilket innebär intervjuer med leverantörer, samt teoretiska perspektiv anser jag 
att det är möjligt att använda sig av denna enkät inom hela byggbranschen. Dock anser jag 
inte att det är lika självklart att denna enkät används inom andra områden eller branscher. 
Detta beror på att det är stor skillnad mellan företag och företag inom olika branscher.  
 
Då jag anser att den mesta teorin angående tillfredsställelseundersökningar handlar om vad 
företagets kunder tycker, anser jag att leverantörernas åsikter inte har lyfts fram. Jag anser att 
deras åsikter är minst lika viktiga som kundernas för att företaget ska kunna utvecklas och 
förbättras. Vidare anser jag även att kvalitetstänkandet startar redan hos leverantörerna och 
inte inne i företaget. Då det är dålig kvalitet på råmaterialet är det väldigt svårt, om inte 
omöjligt, att producera en vara med hög kvalitet för att tillfredsställa kunden.  
 
Visst är det viktigt att tillfredsställa företagets kunder och se till så att deras behov uppfylls, 
men jag anser att det är viktigt att inte glömma bort leverantörerna som gör det möjligt för 
företaget att tillfredsställa sina kunder. Utan kompetenta leverantörer som kan tillgodose ens 
företags behov leder detta i sin tur till att företaget får det svårt att tillgodose sina kunders 
behov. Hela kvalitetstänkandet är en enda lång kedja från leverantör till kund, där det finns de 
företag som både är leverantör och kund i samma kedja. Visst är det möjligt att förbättra 
kvaliteten under kedjans gång men arbetet förenklas avsevärt enligt min mening om det råder 
god kvalitet redan från början. Genom att alla leverantörer och kunder är beroende av 
varandra finns det många och viktiga fördelar med att ha ett nära samarbete sinsemellan.  
 
För att en leverantör ska kunna leverera en vara/tjänst med hög kvalitet är det viktigt att 
kunden klargör för leverantören vilka kriterier som ska uppfyllas. Om inte båda parterna är 
överens och tolkar dessa kriterier på samma sätt kan det uppstå problem som kan innebära att 
leverantören anser att kvalitetsaspekten är uppfylld medan kunden inte har samma åsikt. En 
av många förutsättningar för att detta ska fungera är att det är en god kommunikation mellan 
parterna där båda parterna gemensamt kan komma överens om vilka krav som gäller för 
respektive vara/tjänst.  
 
Vid den ostrukturerade intervjun som genomfördes för att ta reda på vad leverantörerna tyckte 
var viktigt hos deras kunder fanns det även en antydan om att de som leverantörer inte fick sin 
åsikt hörd hos kunderna. De antydde även att det finns de företag som inte alls förstår att de 
har mycket kunskap inom sina specifika områden som kan hjälpa kunden. Genom att 
involvera sina leverantörer i utvecklingen av nya och alternativa varor/tjänster finns det både 
ekonomiska och företagsmässiga vinster att göra.  
 
Om ett företag väljer att genomföra en liknande eller samma undersökning årligen tror jag att 
det är viktigt att de verkligen kan påvisa för deras leverantörer att deras åsikter verkligen har 
någon betydelse. För om leverantörerna inte får något tillbaka från företaget som genomför 
denna undersökning anser jag att det finns en stor risk att de väljer att inte delta i framtida 
undersökningar.  
 
En fråga som företaget måste ta ställning till som vill genomföra en undersökning som denna 
är vem som ska utföra den, ska det vara någon internt på företaget eller ett externt företag. 
Problemet med att ha en intern person på företaget är att respondenternas anonymitet kan 
ifrågasättas. Dessutom är kanske inte respondenterna villiga att vara ärliga då förtaget har 
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möjlighet att ta reda på vad respektive respondent har svarat. På grund av problem med 
anonymitet för respondenterna anser jag att om ett företag vill genomföra denna typ av 
undersökning bör ett externt företag utföra undersökningen. I detta fall agerar jag som en 
extern person som genomför undersökningen och presenterar endast det sammanställda 
resultatet för företaget.  
 
Att bara använda sig av de parametrarna som användes i denna undersökning kan anses vara i 
det minska laget. Det låga antalet frågor/påstående som används i enkäten kan även de anses 
vara lite, som i sin tur då inte kanske återspeglar leverantörernas åsikter fullt ut. Dock vill jag 
hävda att frågorna/påståendena är framtagna med hjälp av intervjuer med leverantörerna 
vilket styrker antalet och innebörden av frågorna/påståendena. Å andra sidan finns det säker 
vissa aspekter som inte leverantörerna tog upp vid intervjun men som de anser vara absolut 
självklara och kanske skulle kunna ha varit med i undersökningen. Dessa självklara aspekter 
är då upp till den som väljer att genomföra undersökningen att ta med.  
 
Valet av uträkningen av procentsatsen för varje svarsalternativ kan diskuteras, om detta är ett 
lämpligt sätt eller inte. Jag anser att detta är ett lämpligt sätt, eftersom jag vill visa att det är en 
relativt stor del på Ingen uppfattning, samt att den skiljer sig mellan företagen. Dessutom vill 
jag visa leverantörernas åsikter för respektive företag i förhållande till antalet som hade någon 
åsikt om dem. På grund av dessa uträkningar kan det bli lite svårt att tolka resultatet av 
diagram, men jag anser ändå att detta är ett bra sätt som fungerar.  
 
Valet att utesluta undertäckningen från beräkningen av procentsatserna är medvetet eftersom 
jag vill främst återge vad de leverantörer som har haft möjlighet att svara på enkäten har för 
åsikter angående de fyra företagen. Jag är ändå medveten att om de leverantörer som utgör 
undertäckningen hade haft möjlighet att svara på enkäten skulle detta kunna innebära att 
resultatet såg annorlunda ut.  
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Bilaga 1 
 

• Formuläret 
- Är alla frågor nödvändiga? 
- Är antalet frågor rimligt? 
- Är frågornas ordningsföljd lämplig? 
- Ger bakgrundsfrågor nödvändig information? 
- Är instruktioner och förklaringar tillräckliga? 
- Är ev. filterfrågor klara och entydiga? 

 
• Frågorna 
- Är frågeställningen entydig? 
- Är ordvalet lämpligt? 
- Är meningsbyggnaden bra? 
- Är språket objektivt och neutralt? 
- Tolkas frågornas innebörd på avsett sätt? 

 
• Svarsskalor 

- Har skaltypen avsedda egenskaper? 
- Är antalet svarsalternativ lämpligt? 
- Är svarsalternativen ömsesidigt uteslutande? 
- Är svarsalternativen uttömmande? 
- Är svarsalternativen lätta att förstå? 

(Sörqvist, 2000 s.86) 
 
 

• Förstudie 
- Identifiera verksamhetens kunder 
- Fastställa kundparametrar 
- Vikta kundparametrar 

 
• Utformning 

- Välj undersökningsmetod 
- Utforma frågor 
- Konstruera svarsskalor 
- Utforma frågeformulär 
- Förbered och planer undersökningen 
- Testa undersökningen 
- Bestäm urval 

 
• Genomförande 

 
• Efterarbete 

- Fastställ referenser 
- Analysera och tolka resultatet 

(Sörqvist, 2000 s.53) 



1  
 

Bilaga 2 
 
April 2008 

 
 

 
Vad tycker Du, som underleverantör/entreprenör, om 
Dina kunder? 
 
Som en del av min kandidatuppsats på Växjö Universitet vill jag studera vad 
underleverantörer/entreprenörer anser om de största aktörerna inom byggbranschen. 
 
Du har blivit utvald att fylla i denna enkät eftersom Du är en betydande leverantör/entreprenör 
till Vägverket Produktion. Genom Ditt deltagande ökar möjligheterna för en förbättrad 
relation mellan Ditt företag och Vägverket Produktion.   
 
Frågor som kommer att beröras i enkäten är angående tillgänglighet, bemötande, 
kommunikation, samverkan, kompetens och tillförlitlighet. Enkäten består av ett antal frågor, 
varje fråga bör besvaras för alla fyra företagen samt ta ställning till ”viktningsfrågan”, 
där Du anger hur viktig varje fråga är för Ditt företag.  
 
Din medverkan är frivillig, men för undersökningens tillförlitlighet är det viktigt att Du 
svarar. Jag ber Dig att besvara frågorna och skicka in frågeformuläret i det bifogade 
portofria svarskuvertet så snart som möjligt, skicka senast den 18/4.  
 
När jag får Din ifyllda blankett noterar jag att Du har svarat och alla kopplingar mellan Ditt 
svar och identifikationsuppgifter förstörs. Svaren sammanställs endast i statistiska tabeller där 
det inte går att utläsa vad just Du har svarat, svaren behandlas konfidentiellt. Vägverket 
Produktion kommer endast att ta del av det avidentifierade resultatet. Numret överst i det 
högra hörnet är till för att jag inte ska skicka påminnelser till dem som har svarat.  
 
Jag hoppas att Du tar Dig tid till att svara på frågorna! 
 
Har du frågor angående undersökningen kan Du vända Dig till mig, Peter Månsson på 
telefonnummer xxxx-xx xx xx mån-fre kl. 08.00 – 16.00 
 
Tack på förhand för din medverkan. 

 
 
 

 
Peter Månsson 
Ansvarig för undersökningen 
Student vid Växjö Universitet 
 



  
 
 Examensarbete: April 2008   Institutionen för Teknik och Design. 
 Leverantörsundersökning av byggbranschen 
Nedan följer att antal påstående som jag vill att Du tar ställning till, det finns fyra företag per 
fråga som jag vill att Du tar ställning till. Det finns fem svarsalternativ per fråga, vänligen 
markera den ruta med ett kryss som stämmer bäst överens med Din uppfattning. Jag vill även 
att Du tar ställning i ”viktningsfrågan” hur viktigt Du anser att varje påstående är för Ditt 
företag.  
Tillgänglighet  
1. Det är lätt att komma i kontakt med företaget.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

NC

P
vi

2. Det är lätt att komma i kontakt med rätt person på företaget.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

NC

P
vi

 
Bemötande 
3. Företaget behandlar mig med respekt.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

P
vi

NC
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4. Företaget ger mig de råd och stöd jag behöver.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

NC

P
vi

 
 
Kommunikation 
5. Företaget informerar mig i god tid om förändringar i beställningen innan avtalad 
leverans/utförande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

NC

P
vi

 
6. Företaget ger mig den feedback som jag behöver.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

P
vi

NC

 
 
 



  
 
 Examensarbete: April 2008   Institutionen för Teknik och Design. 
 Leverantörsundersökning av byggbranschen 
7. Det är lätt att förstå vad företaget vill ha.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

NC

P
vi

 
8. Företaget är tydligt i sina anbudsförfrågningar och leveransvillkor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

NC

P
vi

 
 
Samverkan 
9. Företaget är villigt att diskutera alternativa lösningar.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

P
vi

NC
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10. Företaget upplevs som samarbetsvilligt.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

NC

P
vi

 
11. Företaget är villigt att skapa långvariga affärskontakter.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

NC

P
vi

 
 
Kompetens 
12. Företaget upplevs som en professionell kund.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

P
vi

NC
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13. Företaget anpassar sina beställningar till min leveranskapacitet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

NC

P
vi

 
 
Tillförlitlighet 
14. Jag lita på att företaget inte lämnar ut känsliga uppgifter om mitt företag utan mitt 
samtycke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

NC

P
vi

 
15. Jag litar på att företaget följer gällande lagar och regler.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

P
vi

NC
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16. Jag litar på att företaget behandlar mig rättvist.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

NC

P
vi

 
17. Företaget följer kontrakt och överenskommelser angående varor/tjänster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

NC

P
vi

 
18. Företaget håller vad de lovar.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar helt Tar delvis Varken instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
avstånd avstånd eller tar avstånd delvis helt uppfattning

ANSKA

AB

åståendet är av Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Extremt viktigt
kt för mitt företag

ägverket Produktion

C

V

SK

PE

P
vi

NC
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Helhetsfrågor 
Här vill jag att Du bedömer respektive förtaget som en helhet. Det finns fem svarsalternativ per 
fråga, där 1 är lägsta betyg och 5 är högsta betyg. Ange det alternativ som stämmer bäst 
överens med din uppfattning. 
19. Hur nöjd är Du med företaget som helhet?     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inte alls I högsta grad
nöjd nöjd Ingen 

1 2 3 4 5 uppfattning

KANSKA

AB

ägverket Produktion

C

V

S

PE

NC

20. Hur bra uppfyller företaget Dina förväntningar?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inte alls I högsta grad
bra bra Ingen 
1 2 3 4 5 uppfattning

KANSKA

AB

ägverket Produktion

C

V

S

PE

NC

21. Hur stort förtroende har Du för företagets verksamhet i sin helhet?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inte alls I högsta grad
stort stort Ingen 

1 2 3 4 5 uppfattning

KANSKA

AB

ägverket Produktion

C

V

S

PE

NC

22. Tänk dig en perfekt kund. Hur nära är företaget Din idealbild?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inte alls I högsta grad
nära nära Ingen 

1 2 3 4 5 uppfattning

KANSKA

AB

ägverket Produktion

C

V

S

PE

NC
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Bakgrundsfrågor 
Avslutningsvis vill jag att Du anger lite bakgrundsinformation om Dig och Ditt företag. 
När utförde Du senast ett arbete åt Vägverket Produktion?    
 
 
 
 
 
 
 
 

Senaste veckan

Senaste månaden

För 2 - 3 månader sedan

Mer än 3 månader

 
 
 
Hur ofta utför Du ett arbete åt Vägverket Produktion?    
 
 
 
 
 
 
 
 

Varje vecka

Varje månad

En gång per 3:e månad

Mer sällan

 
 
 
Hur många anställda finns det på Ditt företag?     
 
 
 
 
 
 

1 - 50

51 - 200

Mer än 200

 
 
Vilket är det vanligaste sättet som Vägverket Produktion kontaktar Dig och Ditt företag 
på? 
 
 
 
 
 
 

Telefon

Fax

E-post
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Synpunkter.        
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Bilaga 3 
1. Det är lätt att komma i kontakt med företaget.
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2. Det är lätt att komma i kontakt med rätt person på företaget.
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Diagram 1. Det är lätt att komma i kontakt med  Diagram 2. Det är lätt att komma i kontakt med rätt 
företaget.     person på företaget. 

3. Företaget behandlar mig med repsekt.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tar helt
avstånd 

Tar delvis
avstånd

Varken
instämmer

eller tar
avstånd

Instämmer
delvis

Instämmer helt Ingen
uppfattning

Vägverket Produktion

SKANSKA

PEAB

NCC

4. Företaget ger mig de råd och stöd jag behöver.
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Diagram 3. Företaget behandlar mig med respekt.  Diagram 4. Företaget ger mig de råd och stöd jag 

behöver  

5. Företaget informerar mig i god tid om förändringar i beställningen innan 
avtalad leverans/utföreande.
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6. Företaget ger mig den feedback som jag behöver.
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Diagram 5. Företaget informerar mig i god tid om  Diagram 6. Företaget ger mig den feedback jag  
förändringar i beställningen innan avtalad   behöver. 
leverans/utförande.    
 
 
 



7. Det är lätt att förstå vad företaget vill ha.
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8. Företaget är tydligt i sina anbudsförfrågningar och leveransvillkor.
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Diagram 7. Det är lätt att förstå vad företaget vill ha.  Diagram 8. Företaget är tydligt i sina 

anbudsförfrågningar och leveransvillkor. 
 

9. Företaget är villigt att diskutera alternativa lösningar.
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10. Företaget upplevs som samarbetsvilligt. 
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Diagram 9. Företaget är villigt att diskutera  Diagram 10. Företaget upplevs som samarbetsvilligt.  
alternativa  lösningar. 
 

11. Företaget är villigt att skapa långvariga affärskontakter.
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12. Företaget upplevs som en professionell kund.
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Diagram 11. Företaget är villigt att skapa långvariga Diagram 12. Företaget upplevs som en professionell 
affärskontakter.      kund.    
 
 
 
 



13. Företaget anpassar sina beställningar till min leveranskapacitet.
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14. Jag litar på att företaget inte lämnar ut känsliga uppgifter om mitt företag 
utan mitt samtycke.
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Diagram 13. Företaget anpassar sina beställningar  Diagram 14. Jag litar på att företaget inte lämnar ut  
till min leveranskapacitet.   känsliga uppgifter om mitt företag utan mitt 

samtycke. 
 

15. Jag litar på att företaget följer gällande lagar och regler.
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16. Jag litar på att företaget behandlar mig rättvist.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Tar helt
avstånd 

Tar delvis
avstånd

Varken
instämmer

eller tar
avstånd

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Ingen
uppfattning

Vägverket Produktion

SKANSKA

PEAB

NCC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 15. Jag litar på att företaget följer gällande Diagram 16. Jag litar på att företaget behandlar mig  
lagar och regler.      rättvist.    
 

17. Företaget följer kontrakt och överenskommelser angående varor/tjänster.
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18. Företaget håller vad de lovar.
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Diagram 17. Företaget följer kontrakt och   Diagram 18. Företaget håller vad de lovar.  
överenskommelser. 
 
 



19. Hur nöjd är Du med företaget som helhet?
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20. Hur bra uppfyller företaget Dina förväntningar?
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Diagram 19. Hur nöjd är Du med företaget som  Diagram 20. Hur bra uppfyller företaget Dina  
helhet?         förväntningar?  
 
 

21. Hur stort förtroende har Du för företagets verksamhet i 
sin helhet?
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22. Tänk dig en perfekt kund. Hur nära är företaget Din 
idealbild?
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Diagram 21. Hur stort förtroende har Du för  Diagram 22. Tänk dig en perfekt kund. Hur nära är 
företagets verksamhet i sin helhet?    företaget Din idealbild?            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 
 

Attitydfrågorna - Sydöst
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Diagram 1. Sammanställning av samtliga 18 påståendena.    
 
 

Viktning
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Diagram 2. Sammanställning av ”viktningsfrågan” för samtliga 18 påståendena.    
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