
Ekonomihögskolan

Kandidatuppsats i Företagsekonomi

Ekonomistyrning, EKC 362, VT 2006  

Författare: Sara Carlsson

Marie Sabattini

Stiv Sevedstam

Handledare: Erik Rosell

Examinator: Rolf G Larsson

Swedwoods kvalitetssäkring

genom leverantörssamverkan



Förord 
 

Att ha undersökt ett ämnesområde, som verkligen intresserar oss, i ett tillverkande 

företag har varit både roligt och lärorikt. Efter tio veckors arbete har vi nu 

färdigställt vår uppsats. Vi har träffat många personer på vägen och skulle därför 

vilja avsluta med att nämna de som bidragit till att göra uppsatsen möjlig.  

 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till Sven Käll på Swedwood AB för ett 

trevligt bemötande och en positiv inställning. Vi vill även tacka Claes Knutsson och 

George Mirkov på Akzo Nobel Industrial Coatings AB samt Ulf Clausén på 

Forserum Safety Glass AB för deras hjälpsamhet och entusiasm.  

 

Vidare vill vi tacka vår handledare Erik Rosell och vår examinator Rolf G Larsson 

för inspiration och vägledning samt de personer som under arbetets gång gett oss 

tips och korrekturläst vår uppsats.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och tio trevliga veckor 

tillsammans.  

 

 

Växjö, 2006-05-26 

 

 

 

 

 

 

 Sara Carlsson  Marie Sabattini Stiv Sevedstam 

 

 

 



Sammanfattning 
 

Kanditatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 
Ekonomistyrning, EKC 362, VT 2006 
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Titel: Swedwoods kvalitetssäkring genom leverantörssamverkan 
 
Bakgrund: Kvalitetssäkring och leverantörssamverkan är två begrepp som har 
blivit allt mer uppmärksammade på senare år. Ur dessa har det mycket aktuella 
begreppet Supply Chain Quality Managment växt fram som syftar till att integrera 
hela leverantörskedjan i kvalitetsarbetet.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva ett tillverkande företags arbete med att 
säkerställa kvaliteten tillsammans med sina leverantörer samt förklara eventuella 
skillnader i samarbetet med olika leverantörer. 
 
Metod: För uppsatsen har praktikfallsmetoden använts. Ett tillverkande företag och 
två av dess leverantörer har undersökts. Detta har skett främst genom intervjuer 
med, för uppsatsens relevanta, personer.  
 
Slutsatser: Vi har urskiljt fyra tillvägagångssätt genom vilka Swedwood 
tillsammans med sina leverantörer säkerställer kvaliteten: kontraktering, involvera 
leverantörerna vid produktutveckling, kontroller samt informations- och 
kompetensdelning. Vidare har vi urskiljt sex faktorer som bidrar till skillnader vid 
olika samarbeten: den monetära omfattningen, stabiliteten, antal leverantörer per 
material,    
 
Förslag till fortsatt forskning: En kvantitativ undersökningsmetod skulle kunna ge 
en bredare syn på, det för uppsatsen aktuella, ämnesområdet. Genom en kvantitativ 
uppsats skulle det även kunna undersökas i vilken utsträckning tillvägagångssätten 
som bildar SCQM används. Vidare tror vi att en undersökning som fördjupade sig 
inom något av de fyra områden, genom vilka kvalitet säkerställs, som nämns i 
uppsatsen skulle kunna ge ett intressant resultat. 
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Inledning 

1. Inledning 

 
I detta kapitel presenteras en bakgrundsbeskrivning och en 

problemdiskussion som mynnar ut i en problemformulering och 

uppsatsens syfte.  Därefter följer en beskrivning av uppsatsens 

fortsatta disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

De senaste decennierna har kvalitet blivit ett allt viktigare begrepp i västvärlden. 

Detta har sitt ursprung främst i det kvalitetstänkande som legat till grund för 1900-

talets stora framgångar inom den japanska industrin. De japanska företagsledarna 

insåg att kvalitet gick att använda som ett viktigt konkurrensmedel och utnyttjade 

dess strategiska roll i ekonomistyrningen.1 Ur detta synsätt har begreppet offensiv 

kvalitetsutveckling växt fram, som syftar till att göra rätt från början och ständigt 

eftersträva förbättringar för att skapa total kvalitet inom hela verksamheten.2 Enligt 

Bergman och Klefsjö finns en allmän uppfattning om att det är kunden som 

bestämmer vad som är kvalitet och det är därför viktigt att utgå från kundens behov 

när kvalitet skall definieras.3 Detta betyder att kvalitet inte har någon allmän 

definition men att de flesta ser kvalitet ur ett användarperspektiv. Juran definierar 

kvalitet som ”lämplighet för användning”4 och Crosby definierar kvalitet som 

”överensstämmelse med krav”5. Deming menar att kvalitet måste fokusera på 

kundtillfredsställelse6 men även att hela företagets omgivning måste inkluderas i 

kvalitetstänkandet.7

 

Vår egen uppfattning av kvalitetsbegreppet stämmer bäst överens med Bergman och 

Klefsjös definition ”kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och 

                                                 
1 Bergman, B., Klefsjö, B., 2006. sid. 21 
2 Ibid., sid. 34 
3 Ibid., sid. 23 
4 Juran, J. M., 1988. sid. 11 
5 Crosby, P., 1979. sid. 17 
6 Gitlow, H. S., Gitlow, S. J., 1987. sid. 29  
7 ibid., 1987. sid. 7f 

 - 1 -



Inledning 

helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”8. Vi instämmer således med 

den allmänna uppfattningen om att kvalitet måste utgå ifrån kunden men att denne 

inte alltid vet vad den vill ha utan att företag måste identifiera outtalade 

kvalitetsbehov och därmed både möta och överträffa kundens förväntningar. För att 

ett företag ska kunna uppnå total kvalitet tycker vi dock att företag måste tänka på 

kvalitet inte bara gällande slutprodukten, utan även gällande alla aktiviteter i hela 

verksamheten.  

 

Ett tillvägagångssätt som fått större uppmärksamhet på senare tid9 är att företag 

förebygger fel tidigt i produktionsprocessen snarare än rättar till dem i efterhand. 

Genom att upptäcka och förebygga fel tidigt i produktionsprocessen kan ett företag 

spara stora kostnader.10 Detta synsätt har fått benämningen kvalitetssäkring och 

innefattar att mäta, precisera, standardisera och inspektera samt att utbyta 

information, ge feedback och uppfylla lagkrav.11 Genom dessa aktiviteter får 

företaget total kontroll över kvaliteten ända ifrån utveckling till distribution12 och 

kan därmed upptäcka och förebygga fel systematiskt genom hela 

produktionskedjan. Alla förhållanden i produktionskedjan som kan medföra 

avvikelser ifrån de uppsatta kvalitetsmålen måste rättas till och ständigt följas upp 

för att kvalitetssäkringen skall vara effektiv.13  

 

Genom kvalitetssäkring läggs mindre vikt på kontroll av inkommande gods och 

istället mer vikt på att säkerställa leverantörens förmåga att uppfylla köparens 

behov. Köparen kan löpande övervaka leverantörens prestation eller förlita sig på 

periodiska besök. Denna typ av leverantörsövervakning är dock vanligast för större 

företag.14 För att säkra kvaliteten inom organisationen kan företag använda sig av 

ett kvalitetssystem, såsom ISO 9000, ifrån en tredje part som ständigt reviderar 

                                                 
8 Bergman, B., Klefsjö, B., 2006. sid. 24 
9 Svensson, M., Åkesson, S-M., 1996. sid. 15 och Bergman, B., Klefsjö, B., 2006. sid. 291 
10 Dale, B. G., Plunkett, J. J., 1990. sid. 118 
11 Ibid., sid. 24 
12 Ibid., sid. 118 
13 Svensson, M., Åkesson, S-M., 1996 sid. 11 
14 Dale, B. G., Plunkett, J. J., 1990. sid. 118f 
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kvalitetsarbetet.15 Fler och fler företag använder sig av ISO certifiering16  och 

därmed ställs även krav på att deras leverantörer ska använda ett kvalitetssystem.17

 

1.2 Problemdiskussion 

Under de senaste tio åren har många studier behandlat ämnesområdet kvalitet och 

hur viktigt det är att samarbeta med sina leverantörer för att kunna förbättra 

kvaliteten på den färdiga produkten. Ett företag kan ha väldigt bra internt 

kvalitetsarbete men utan bra kvalitet ifrån leverantörerna faller hela konceptet innan 

produkten hinner nå ut till marknaden.18 För att uppnå total kvalitet måste således 

alla parter i leverantörskedjan involveras i kvalitetsarbetet. Samarbetet innebär att 

företagen hjälper varandra i förbättringsarbetet genom bland annat dela med sig 

kompetens och kunskap samt involvera varandra i beslut gällande kvalitet.19 Många 

företag har på grund av fördelarna det för med sig insett vikten av att involvera sina 

leverantörer i kvalitetsarbetet.20 För att fördelarna skall infinna sig krävs dock ett 

ömsesidigt åtagande ifrån båda parter. Företagen måste lita på varandra, ha en bra 

och öppen dialog21 och våga satsa resurser på samarbetet.22

  

Den traditionella synen på leverantörskedjor är att ha så många leverantörer som 

möjligt för att dessa ska konkurrera sinsemellan och därmed höja kvaliteten och 

sänka priset utan inköpande företagets inverkan. Genom att använda flera 

leverantörer till samma material finns det alltid alternativ även om problem med den 

nuvarande leverantören uppstår. Den moderna synen går dock, i kontrast till den 

traditionella synen, mot färre leverantörer. Allteftersom kvalitet har blivit ett 

viktigare konkurrensmedel har företagen minskat antalet leverantörer och satsar nu 

istället på närmare samarbete med ett fåtal leverantörer än på ytliga relationer med 

flertalet leverantörer. De vill fokusera på färre men mer värdeskapande samarbeten 

                                                 
15 Svensson, M., Åkesson, S-M., 1996. sid. 11 
16 Ibid., sid. 8ff 
17 Bergman, B. Klefsjö, B., 2006. sid 445 
18 Romano, P., 2002 
19 González-Benito, J. et al., 2003 
20 Romano, P., 2002 
21 González-Benito, J. et al., 2003 
22 Carter, J. R. et al., 1998 
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där kvalitet inte är något som erhålls ifrån leverantören utan något som skapas 

tillsammans med leverantören.23   

 

I och med den moderna synen har begreppet Supply Chain Quality Management, 

hädanefter benämnt SCQM, som är en blandning av de två vanligt förekommande 

begreppen Supply Chain Management och Quality Management, vuxit fram.24 

Begreppet är mycket aktuellt i vetenskapliga artiklar men har ännu inte hunnits 

behandlats i någon stor utsträckning25 eller tagits upp i litteraturen.26  

 

Leverantörssamverkan gällande kvalitet är ett intressant område som vi skulle vilja 

fördjupa oss ytterligare inom. Som framkommit av diskussionen ovan är ämnet 

högst aktuellt. Forskare har så sent som de senaste åren skapat ett begrepp för detta 

speciella ämnesområde som kombinerar kvalitet med leverantörssamverkan, 

nämligen SCQM. Eftersom det är ett relativt nytt ämne finner vi, såsom bland annat 

Robinson och Lin27, att det fortfarande finns mycket kvar att utforska. 

 

Vi har kort berört vilka områden som företag, enligt litteraturen, bör samverka med 

sina leverantörer gällande kvalitet. Vi har inte hittat några svenska studier om detta 

fenomen och tror därför att en undersökning av ett svenskt fallföretag skulle kunna 

ge ett intressant resultat. Vi vill därför undersöka hur dessa teorier förhåller sig till 

verkligheten genom att undersöka ett fallföretag och dess leverantörssamverkan 

gällande kvalitet. I litteraturen nämns ett antal områden som ses som de viktigaste 

att samarbeta om för att säkerställa kvaliteten. Hur samverkar de olika parterna för 

att säkerställa kvaliteten och överensstämmer detta med den nuvarande 

forskningen? Dessutom ser vi det som intressant att studera om samarbete skiljer sig 

åt mellan olika leverantörer. Strävar företag efter att ha liknande samarbete med 

samtliga leverantörer eller är det situationsberoende?  

                                                 
23 Carter, J. R. et al., 1998 
24 Robinson, C. J., Malhotra, M. K., 2005 
25 Lin, C. et al., 2005 
26 Robinson, C. J., Malhotra, M. K., 2005 
27 Lin, C. et al., 2005 och Robinson, C. J., Malhotra, M. K., 2005 
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1.3 Problemformulering 

Hur kan ett tillverkande företag tillsammans med sina leverantörer säkerställa 

kvaliteten och varför skiljer sig samarbetet åt med olika leverantörer? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva ett tillverkande företags arbete med att 

säkerställa kvaliteten tillsammans med sina leverantörer samt förklara eventuella 

skillnader i samarbetet med olika leverantörer. 
 

1.5 Fortsatt disposition 

 

 
Figur 1.1 Fortsatt disposition 
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Metod 

2. Metod 

 
I detta kapitel kommer vårt tillvägagångssätt i uppsatsen att 

presenteras. Inledningsvis motiveras vårt val av metod och 

fallföretag. Därefter följer en redogörelse för hur teorin och empirin 

insamlats samt kvalitetsaspekter och vår arbetsgång. 

 

2.1 Val av metod 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur ett köpande företag samarbetar med 

två av sina leverantörer. Det väsentliga med uppsatsen är således att förklara och 

beskriva ett företag mer ingående genom att undersöka hur det fungerar i just det 

aktuella fallet. När en uppsats är av det förklarande slaget används ofta 

praktikfallsmetoden.28 Karaktäristiskt för en uppsats där praktikfallsmetoden 

används är att frågorna hur och varför ställs för att komma in på djupet i 

fallföretaget.29 Med tanke på hur vår problemställning och vårt syfte är utformade 

tycker vi att praktikfallsmetoden är den mest lämpliga för vår studie. 

 

Den kvantitativa metoden syftar till att dra generella slutsatser om ett flertal 

företag30 med hjälp av statistik, matematik och aritmetiska formler.31 Vi är inte 

intresserade av att kunna dra generella slutsatser utan vill istället få en mer 

detaljerad inblick i ett specifikt företag och förklara hur det valda problemet yttrar 

sig i just detta fall. Mot bakgrund av detta anser vi inte att den kvantitativa metoden 

lämpar sig för vår studie.  

 

Vi skulle kunna använda oss av den kvalitativa metoden för att få en ännu djupare 

förståelse för fenomenet leverantörssamverkan gällande kvalitet.32 Med hjälp av den 

kvalitativa metoden drar man praktikfallsmetoden ett steg längre och försöker förstå 

hur personerna tänker snarare än förstå hur organisationen fungerar.33 Vi vill 

                                                 
28 Yin. R., 2002. sid. 1 
29 Ibid., sid. 6 
30 Ibid., sid. 32 
31 Andersen, I., 1998. sid. 31 
32 Ibid., sid. 31 
33 Rosengren, K. E., Arvidson, P., 2002. sid. 28 
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snarare undersöka hur fenomenet yttrar sig i ett specifikt företag än att öka 

förståelsen för fenomenet i sig.  
 

2.2 Praktikfall som metod 

Enligt Yin ska praktikfallsmetoden användas då syftet är att undersöka ett aktuellt 

problem. Han nämner även andra metoder, såsom experiment eller historiska 

studier, som är lämpliga att använda vid förklarande uppsatser som ställer sig 

frågorna hur och varför. Fördelen gentemot den historiska metoden är antalet källor. 

När praktikfallsmetoden används är det möjligt att göra direkta observationer och 

intervjua personer i den aktuella omgivningen. Experiment som metod förutsätter att 

det går att påverka undersökningsobjektet, vilket inte är möjligt i vår studie.34  

 

Samma praktikfallsstudie kan innehålla en eller flera enheter. De olika metoderna 

kallas holistisk studie, det vill säga studien utförs på en enhet, och embedded studie, 

där undersökningen genomförs på flera enheter inom organisation. Studien kan även 

inriktas på ett eller multipla praktikfall.35 Vid en studie på multipla praktikfall blir 

resultatet mer tillförlitligt och det går att dra mer allmänna slutsatser som gäller för 

ett flertal företag. Nackdelen är att metoden är resurs- och tidskrävande.36 Då 

uppsatsen syftar till att undersöka ett företags samverkan med två olika leverantörer 

har vi således valt att göra en holistisk studie i två samarbeten, det vill säga typ 3 i 

figur 2.1.  

 

 
Figur 2.1 Illustration av ”Basic Types of Design for Case Studies” 

Källa: Omarbetad version från Yin., R., 2002. sid. 40 

 

                                                 
34 Yin, R., 2002. sid. 7f 
35 Ibid., sid. 40 
36 Ibid., sid. 53 
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2.3 Val av fallföretag 

Vårt val av fallföretag till uppsatsen har skett genom ett strategiskt urval. Ett 

strategiskt urval är lämpligt att använda då ett litet antal företag ska studeras och där 

författarna själva kan välja ut de företag som är intressanta för studien.37 Då de 

flesta företag i dagens samhälle är kvalitetsmedvetna tyckte vi inte att 

kvalitetsmedvetenhet var ett tillräckligt starkt kriterium vid val av fallföretag. Vi 

ville hitta ett företag som var känt för sitt framstående kvalitetsarbete och kom då 

direkt att tänka på IKEA. IKEA har så länge vi kan minnas varit kända för sin höga 

kvalitetsmedvetenhet och samtidigt sin förmåga att kunna hålla låga priser. Då vi 

sedan tidigare kände till det möbeltillverkande företaget Swedwood, som ligger i 

Älmhult och ingår i IKEA-koncernen, beslutade vi oss för att kontakta dem via 

telefon. Efter en kort presentation av ämnet och ett kompletterande mail ställde de 

sig positiva till att medverka i vår studie. Ett krav från vår sida var att de kunde 

koppla samman oss med minst en av deras leverantörer som de har ett samarbete 

gällande kvalitet med. Vår förhoppning var att undersöka Swedwoods samarbete 

med två leverantörer som de har olika relation med och se om det fanns några 

skillnader i deras sätt att samarbeta. De var genast mycket hjälpsamma och 

förmedlade kontakten till Akzo Nobel Industrial Coatings AB och Forserum Safety 

Glass AB.  
 

2.4 Datainsamling 

När praktikfallsmetoden används kan både kvalitativ och kvantitativ data samlas 

in.38 Data som samlas in kan vara av både primär och sekundär karaktär. Primärdata 

är det material som samlats in av författaren själv medan sekundärdata består av 

data som är insamlad av andra för att användas i ett annat syfte. 39 I denna uppsats 

har kvalitativ primärdata i huvudsak använts. 

 

Yin talar om sex olika källor vilka brukar användas som underlag till empirin. Dessa 

är dokument, arkiv, intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer och 

fysiska artefakter.40 Vår studie bygger huvudsakligen på intervjuer med ansvariga 

                                                 
37 Halvorsen, K., 1992. sid. 102 
38 Yin, R., 2002. sid. 15 
39 Andersen, I., 1998. sid. 150 
40 Yin, R., 2002. sid. 83 
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personer gällande kvalitet inom företagen. Intervjuerna har varit ostrukturerade, 

vilket vill säga att frågorna som ställts inte har formulerats innan intervjutillfället 

utan framställs vart efter samtalet fortskridit.41 För att säkerställa uppsatsens 

trovärdighet är det nödvändigt att använda sig av så många av de källor Yin nämner 

som möjligt.42 Utöver intervjuer har vi även samlat in både primär- och 

sekundärdata ifrån hemsidor, en miljöredovisning, övriga dokument samt direkta 

observationer. Sammanlagt har vi vidtalat fem personer vid de olika företagen. 

Empirin bygger på en sammanställning av dessa intervjuer med kompletterande 

fakta ifrån andra källor. 

 

På Swedwood intervjuades Sven Käll, som är kvalitets- och miljöchef. Intervjun 

genomfördes den 19 april på Swedwoods kontor i Älmhult och pågick i ungefär två 

timmar. Intervjun både nedtecknades och spelades in på kassettband. Informationen 

ifrån intervjun känns tillförlitlig då Sven Käll var mycket positiv till uppsatsen och 

svarade ärligt och öppet. Han visade oss runt i fabriken där vi fick se hur 

kvalitetskontrollerna och produktionsprocessen gick till. Vi talade även med Mari 

Johnsson, support inom produktionsteknik/kvalitet och miljö, som bland annat 

berättade vilka kontroller och värderingar som görs på Swedwoods leverantörer. 

 

På Akzo Nobel intervjuades Claes Knutson, försäljningschef, och George Mirkov, 

kvalitetschef. Intervjun genomfördes 21 april på Akzo Nobels kontor i Malmö och 

pågick i ungefär två och en halv timme inklusive en gemensam lunch. Intervjun 

både nedtecknades och spelades in på kassettband. Vi fick dessutom ta del av de 

overheadbilder som användes vid presentation av företaget och kvalitetsarbetet. 

Trots att vi intervjuade båda personerna samtidigt kände vi inte att de påverkades av 

varandra i sina svar. De båda personerna har olika ansvarsområden och svarade 

således på de frågor som hade med deras område att göra. Informationen ifrån 

intervjun känns tillförlitlig då båda personerna uppfattades som ärliga och öppna. 

På Forserum Safety Glass intervjuades Ulf Clausén, som är kvalitetsansvarig. 

Intervjun genomfördes 24 april på FSG:s kontor i Forserum och pågick i ungefär en 

och en halv timme. Intervjun både nedtecknades och spelades in på kassettband. 

                                                 
41 Halvorsen, K., 1992. sid. 85 
42 Yin, R., 2002. sid. 84f  

 - 9 -



Metod 

Informationen ifrån intervjun känns tillförlitlig då Ulf Clausén talade öppet och 

ärligt även om mer känsliga områden såsom prispressning och höga krav. 
 

2.5 Litteratur

För att presentera vår teoretiska referensram, som är en förutsättning för en 

praktikfallsstudie, har fakta samlats in ifrån litteratur, vetenskapliga artiklar och 

forskningsrapporter. Genom Växjö universitets databas ELIN och Business Source 

Premier har vi funnit de artiklar som vi har använt som underlag till studien. De 

sökord vi har använt oss av är: quality, scm, scqm, supplier, relationship, supply 

chain, influence, assurance och purchasing. De artiklar som vi använt oss av har gett 

relevant information till teorin men även referenslistor för att kunna söka ytterligare 

information. Den litteratur vi använt oss av är främst ifrån universitets- och 

högskolebibliotek i Växjö och andra lärosäten i Sverige. 
 

2.6 Kvalitetssäkrande kriterier 

När en uppsats skrivs är det viktigt att säkerställa kvaliteten, det vill säga giltigheten 

och pålitligheten.43 Vid en uppsats som använder sig av praktikfallsmetoden finns 

det enligt Yin fyra olika kriterier som författaren bör ta hänsyn till. Dessa är 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet.44

 

Begreppsvaliditet innebär att multipla källor bör användas liksom att det empiriska 

materialet bör kontrolleras av den som intervjuats för att undvika misstolkningar 

och säkerställa tillförlitligheten i materialet.45 Vid förklarande uppsatser, vars syfte 

är att söka efter orsakssamband, gäller det även att ta hänsyn till den interna 

validiteten. Med intern validitet menas i vilken utsträckning kausaliteten mellan 

orsak och verkan kan styrkas och att de orsaker som tas upp i arbetet verkligen är de 

som bidragit till fenomenet i fråga. Genom att bygga förklaringarna på logiska 

modeller och diskutera olika förklaringar går den interna validiteten att styrkas. Den 

sista aspekten av validitet som bör tas hänsyn till är extern validitet, som beskriver i 

vilken utsträckning slutsatserna kan generaliseras och tillämpas på andra företag. 

                                                 
43 Halvorsen, K., 1992. sid. 41f 
44 Yin, R., 2002. sid. 33 
45 Ibid., sid. 33 

 - 10 -



Metod 

Detta blir ofta ett problem vid ett enskilt fallföretag.46 Vi har försökt stärka 

begreppsvaliditeten på uppsatsen genom att låta de intervjuade läsa igenom 

materialet så att misstolkningar undviks. Vidare har vi använt flera av de källor till 

empiri som Yin nämner och dessutom sparat intervjuerna i flera olika format såsom 

anteckningar och kassettband. Den interna validiteten har vi förstärkt genom att 

använda oss av redan befintlig teori ifrån både böcker och artiklar vid jämförelsen 

med empirin. Den externa validiteten inser vi kan vara ett problem då vi enbart 

undersökt ett fallföretag. Något som vi emellertid anser stärker den externa 

validiteten är att vi har intervjuat personer både hos fallföretaget och hos två av dess 

leverantörer, detta för att försäkra oss om att inte bara ha undersökt problemet ur en 

synvinkel. 

 

Reliabilitet betyder i vilken grad mätningarna är pålitliga. En uppsats med hög 

reliabilitet skall kunna genomföras ytterligare en gång på exakt samma sätt och då 

komma fram till samma slutsatser. För att säkra reliabilitet måste arbetsgången och 

metoden dokumenteras väl och material sparas.47 För att säkra reliabiliteten på vårt 

arbete har vi fört dagbok över arbetsgången och har dessutom för avsikt att spara 

allt material använt till empirin en tid framöver. 
 

2.7 Arbetsgång 

 

 
Figur  2.2 Arbetsgång 

                                                 
46 Yin, R., 2002. sid. 33 
47 Ibid., sid. 37f 
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3. Teori 

 
Detta kapitel presenterar vår teoretiska referensram. Inledningsvis 

beskrivs leverantörssamverkan och de faktorer som kan bidra till 

skillnader i samarbetena. Därefter följer hur kvaliteten kan 

säkerställas genom detta fenomen.  

 

3.1 Leverantörssamverkan 

Inga företag verkar i isolering utan påverkas av vad som händer hos leverantörer 

och kunders verksamhet. Det går inte att vara insatt i hur ett företag fungerar utan 

att ta hänsyn till dess relationer med andra aktörer. Ford et al. beskriver tre olika 

områden inom vilka ett köpande och ett säljande företag kan vara ömsesidigt 

beroende av varandra för strategiska syften.48 Dessa är aktiviteter, resurser och 

nätverkande mellan aktörer som alla bidrar till att relationer mellan företag 

utvecklas.49

 

Vanligtvis beskrivs ett företag genom en förklaring av hur dess organisation, 

produkter eller tjänster ser ut, men oftast bestäms företagets anseende av aktörerna 

med vilka det samarbetar. Hur ett företag uppfattas utifrån och hur det ser på sig 

självt beror alltså till stor del på vilka relationer företaget har till olika aktörer såsom 

kunder, leverantörer, banker, konsulter och forskningscenter. Vissa av dessa 

relationer kan kretsa runt försäljning och inköp medan andra kan kretsa runt 

individuell och gemensam utveckling.50  

 

Aktiviteter såsom utveckling av informationssystem,51 produkter och processer 

samt lagerhållning och prissättning kan inte längre klassas som ett enskilt företags 

aktiviteter. Ibland sköts aktiviteterna av köparen, ibland av säljaren och ibland 

tillsammans.52 Företagen måste tillsammans klargöra vem som ska göra vad samt 

                                                 
48 Ford, D. et al., 1998. sid. 76 
49 Ibid., sid. 44 
50 Ibid., sid. 42ff 
51 Ibid., sid. 132 
52 Ibid., sid. 77f 
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hur de olika aktiviteterna ska genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Att 

länka aktiviteter mellan företag är värdefullt då det ger båda parter en chans att 

effektivisera viktiga processer som sker utanför gränserna.53  

 

Då företag ingår i samarbeten binds även resurser såsom lokaler, kompetens eller 

maskiner samman. Det är först i en relation som dessa kan komma till verklig nytta 

genom att båda parters resurser kompletterar varandra och ger upphov till 

synergieffekter.54 Ett företag kan välja att samverka med en specifik leverantör även 

om deras produkt i sig inte är märkbart bättre än andra leverantörers. Det kan 

snarare vara så att företaget väljer en leverantör på grund av att dennes resurser i 

produktionen är bättre än andras och att leverantören därmed alltid kan bibehålla 

samma kvalitet.55 Resurserna kan även användas gemensamt i olika utsträckning, 

företagen kan tillsammans ta fram nya produkter eller endast samordna sin 

administration och logistik.56  

 

3.2 Grad av närhet  

Graden av närhet i ett samarbete förklaras av hur starkt sammankopplade företagen 

är med resurser, aktiviteter och aktörer.57 För att samarbetet mellan två företag skall 

kunna beskrivas som nära ska minst ett av de tre områdena vara väl integrerade. 

Uppfattningen att ett nära samarbete är ett bra samarbete behöver inte nödvändigtvis 

vara sann. Hanteringen av leverantörerna måste skiljas åt beroende på syftet med 

samarbetet och vad företagen kan få ut av varandra. De leverantörer med vilka ett 

företag har ett nära samarbete behöver inte vara de mest långvariga samarbetena 

eller de med mest inverkan på företagets resultat och ett nära samarbete behöver inte 

betyda mindre konflikter. Ett företag bör ha ett nära samarbete med de leverantörer 

genom vilka de kan skapa synergieffekter vid samordning av aktiviteter, resurser 

och nätverkande aktörer.58

 

                                                 
53 Ford, D. et al., 1998. 42ff 
54 Ibid., sid. 42ff 
55 Ibid., sid. 76 
56 Ibid., sid. 46ff 
57 Gadde, L-E., Snehota, I., 2000 
58 Ford, D. et al., 1998. sid. 129ff 
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3.2.1 Närhet i förhållande till monetär omfattning  

Om inköpen ifrån en leverantör är stora i monetära termer rekommenderas 

vanligtvis hög grad av närhet i samarbetet (A). Vidare rekommenderas låg grad av 

närhet om förhållandet är motsatt (D). Relationer med hög grad av närhet är dock 

resurskrävande och behöver inte alltid eftersträvas vid hög monetär omfattning. Om 

fördelarna med ett nära samarbete är begränsade, vilket ofta är fallet vid 

standardiserade produkter och lösningar, kan alternativ C vara ett väl så bra 

alternativ. Likaså om leverantören saknar motivationen till hög grad av närhet i 

relationen. Hög grad av närhet, även om den monetära omfattningen är låg (B), kan 

även vara att föredra om leverantören har speciell kompetens eller kunskap som är 

viktig för det köpande företaget eller om samarbetet har stort framtida potential.59

 

 
Figur 3.1 Illustration av ”Relationship posture and volume of business with the supplier” 

Källa: Omarbetad version från Gadde, L-E., Snehota, I., 2000 

 

3.2.2 Närhet i förhållande till samarbetets stabilitet 

Leverantörssamarbeten som kännetecknas av hög stabilitet har pågått en längre tid 

och utan uppehåll. Vanligtvis kännetecknas nära förbindelser av hög grad av 

stabilitet (E), detta på grund av det krävs lång tid och stabilt samarbete för att 

komma varandra nära,60 det vill säga att knyta samman företagens resurser, 

aktiviteter och aktörer.61 Hög grad av närhet och låg grad av stabilitet blir således en 

osannolik kombination (F). Att inte stå så nära sina leverantörer för att lätt kunna 

byta vid lägre bud är dock en traditionell prispressarstrategi (H). Låg grad av närhet 

och hög grad av stabilitet är också ett möjligt alternativ som är fördelaktigt då 

företag vill förenkla vissa rutiner och inte ständigt behöva söka information om nya 

                                                 
59 Gadde, L-E., Snehota, I., 2000 
60 Gadde, L-E., Håkansson, H., 1998. sid. 57f 
61 Gadde, L-E., Snehota, I., 2000 
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leverantörer men ändå kunna byta leverantör med enkelhet om ett bättre erbjudande 

ges (G).62  

 

 
Figur 3.2 Illustration av ”Närhet och stabilitet i leverantörsrelationer” 

Källa: Omarbetad version från Gadde, L-E., Håkansson, H., 1998. sid. 58 

 

3.2.3 Närhet i förhållande till antal leverantörer  

Vanligen brukar företag antingen använda sig av flera leverantörer per material med 

låg grad av närhet (M), för att minska beroendet av leverantören och för att skapa 

priskonkurrens, eller en leverantör med hög grad av närhet, för att minska 

hanteringskostnader och öka graden av närhet (J). Att ha låg grad av närhet endast 

till en källa (L) och vise versa (K) är dock inget ovanligt utan kan dessutom vara 

önskvärt. Hög grad av närhet med två eller fler leverantörer kan till exempel vara att 

föredra om kunden till företaget vill bestämma vilken av leverantörerna som skall 

användas. Att ha en låg grad av närhet med endast en leverantör (L) kan också vara 

bra, speciellt av säkerhetsskäl om inköpskostnaden ifrån just den leverantören är en 

stor del av företagets totala kostnader. Det är då lättare att starta ett nytt likadant 

samarbete med en ny leverantör än om fallet hade varit att graden av närhet var 

högre.63  

 
Figur 3.3 Illustration av  ”Relationship posture and sourcing policy” 

Källa: Omarbetad version från Gadde, L-E., Snehota, I., 2000 

                                                 
62 Gadde, L-E., Håkansson, H., 1998. sid. 57f 
63 Gadde, L-E., Snehota, I., 2000 
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3.2.4 Närhet i förhållande till hur beredd leverantören är att investera 

Ökade krav ifrån kunder och ständig tillströmning av nya teknologier har gjort det 

svårt för företag att klara sig endast med hjälp av egna resurser. Företag behöver 

anpassade samarbeten med leverantörer som är villiga att investera för att kunna 

uppfylla deras behov. Att som leverantör göra investeringar som endast syftar till att 

uppfylla en kunds behov anses dock riskfyllt. För att våga göra dessa investeringar 

krävs den tillit som skapas då företag, och personer inom företagen, samarbetar och 

lär känna varandra. Båda parter måste inse att de är beroende av varandra om nya 

marknader, teknologier och kapaciteter skall skapas. Mot bakgrund av detta blir 

leverantörers biljett in i samarbeten ett kundanpassat utbud och viljan att göra 

investeringar specifika för en kund. När två företag har en gemensam vision och en 

ömsesidig överenskommelse samt viljan att investera för att uppfylla den andres 

behov växer sig samarbetet starkare och påminner mer om ett partnerskap än det 

traditionella kund- och leverantörssamarbetet.64

 

3.2.5 Olika faser i leverantörsrelationer 

Det finns stora skillnader i hur integrerade leverantörer är i företags verksamheter. 

Med tiden utvecklas relationerna och genomgår fyra olika stadier, från att vara 

vanlig leverantör till att bli en samarbetspartner.65   

 

Det första stadiet innebär ett enkelt leverantörsförhållande där kontrakten sträcker 

sig från order till order och där det köpande företaget kontrollerar kvaliteten. Nästa 

steg innefattar att kontrakten löper över ett år. Här kontrolleras kvaliteten av både 

leverantören och kunden. Därefter går utvecklingen vidare till att leverantörerna 

knyts samman i ett partnerskap. Förutom kontraktets längd, som sträcker sig över 

minst ett år, kontrakteras även vilka kvalitetskrav som ställs på leverantören. Priset 

blir en allt viktigare fråga och köparen ställer krav på att prisreduceringar skall 

genomföras. Det sista stadiet innebär att leverantören involveras tidigt i 

designprocessen vid framtagandet av nya produkter. Tidshorisonten för samarbetet 

sträcker sig vanligtvis över en femårsperiod. Här krävs att ständiga förbättringar 

                                                 
64 Ploetner, O., Ehret, M., 2005 
65 Van Weele, A., J., 2005. sid 165f 
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genomförs gällande design, kvalitet och vid framtagande av produkten samt att det 

förs en öppen diskussion gällande priset mellan parterna.66

 

3.3 Kvalitetssäkring genom leverantörssamverkan  

3.3.1 Supply Chain Quality Management 

Det har blivit allt viktigare att inte endast arbeta med ständiga förbättringar och 

möta kundernas behov utan även att snabbare och effektivare kunna konkurrera på 

en ständigt skiftande internationell marknad. För att lyckas med detta krävs 

integration med såväl kunder som leverantörer.67 Företag måste fokusera på 

relationen till sina leverantörer och tillsammans med dem skapa högkvalitativa 

produkter. Tidigare har fokus främst legat på företagsrelaterade problem såsom pris, 

produktkvalitet och leveranstid men för att kunna nå framgångar måste kvalitet 

upprätthållas i alla processer och kvaliteten på information och teknologi är minst 

lika viktig som produktkvaliteten.68 Traditionella kvalitetsprogram såsom TQM och 

ISO 9000 måste integreras genom hela leverantörskedjan och inte enbart inom det 

enskilda företaget för att inte bara förbättra produktkvaliteten utan även för att skapa 

nya innovationer och marknadsmöjligheter.69

  

Ur detta nyfunna kvalitetstänkande har begreppet SCQM växt fram.70 SCQM 

betonar vikten av att välja rätt leverantör, samverka med dem och tillsammans 

arbeta med kvalitet.71 Detta genom att integrera, hantera och leda processer och 

aktiviteter samt kommunicera strategier genom hela leverantörskedjan. 

Sammanfattat kan SCQM definieras som ”att alla parter i leverantörskedjan, 

genom integration och koordination av de processer som berör alla parter, 

tillsammans mäter, analyserar och ständigt förbättrar produkter, tjänster och 

processer för att skapa värde och tillfredställa kundernas behov”72. 

 

                                                 
66 Van Weele, A., J., 2005. sid. 166 
67 Robinson, C., Malhotra, M., 2005 
68 Lin, C. et al., 2005 
69 Robinson, C., Malhotra, M., 2005 
70 Ibid., 2005 
71 Lin, C. et al., 2005 
72 Egen översättning av definitionen i Robinson, C. J., Malhotra, M. K., 2005  
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Huvudpoängen med SCQM är alltså uppfattningen om att ett företag endast kan 

konkurrera, och kunderna endast kan tillfredställas, på dagens marknad om 

produktkvalitet, tjänster och värdeskapande är sammankopplat genom hela 

leverantörskedjan.73 För att lyckas med detta krävs samarbete, tillit och långvariga 

relationer.74

 

Trots att det finns många artiklar som behandlar kvalitet i leverantörskedjor är det 

inte helt definierat vad exakt begreppet SCQM innefattar.75 I en artikel av Lin et al. 

prövas traditionellt kvalitetsarbete tillsammans med leverantörssamverkan för att se 

dess inverkan på företagets monetära- och ickemonetära prestation. Artikeln delar 

upp metoder för samverkan i en mängd områden som innefattar bland annat 

toppstyrning, utbildning, produkt- och tjänstedesign, processförbättring, 

kvalitetsrapportering, benchmarking samt personal- och kundrelationer. De ser även 

på hur viktigt det är att samverka med leverantörerna vid produktutveckling samt 

hur viktigt valet av leverantörer är och kommer fram till att nyckelaktiviteter i 

kvalitetsarbetet måste integreras genom hela leverantörskedjan för att nå bättre 

resultat.76

 

Robinson och Malhotra delar istället upp SCQM i de fem områdena kommunikation 

och gemensamma aktiviteter, styrning och integrering av processer, ledarskap, 

strategi och användandet av aktiviteter som syftar till kvalitetsförbättring. De menar 

att tidigare litteratur som behandlat kvalitetsaspekten i leverantörskedjor kan delas 

upp i den traditionella synen på kvalitet, inom företag, och den moderna synen som 

SCQM behandlar, mellan företag. I och med denna syn kan även leverantörskedjor 

ses ur två olika perspektiv. Det traditionella perspektivet där en leverantörskedja 

består av flera företag, som ser på kvalitet som något det enskilda företaget skapar, 

och SCQM-perspektivet där leverantörskedjan består av företag där synen på 

kvalitet sträcker sig utanför företagets gränser. Enligt det synsätt som SCQM 

representerar syftar inte leverantörskedjor till att enbart integrera processer utan 

även till att skapa en miljö där samarbetet kan förstärkas. Meningen är att 

                                                 
73 Robinson, C., Malhotra, M., 2005 
74 Lin, C. et al., 2005 
75 Robinson, C., Malhotra, M., 2005 
76 Lin, C. et al., 2005 
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konventionellt kvalitetsarbete och ledarskap skall få nya konstruktioner genom vilka 

leverantörskedjan bättre utnyttjas för att öka kvaliteten.77

 

3.3.2 Kontrakt 

Vid leverantörssamverkan blir det naturligt så att leverantören lägger störst tyngd 

vid de faktorer som den av kunden uppfattar som viktigast. Om kunden betonar 

kostnader kommer således leverantören att lägga ner mer möda på att minska dessa 

än på att förbättra kvaliteten. På grund av detta är det viktigt att inkludera olika 

kvalitetsaspekter i kontraktet företagen emellan.78

 

Det finns flera olika sätt att kontraktera på. Hur två parter väljer att kontraktera kan 

bland annat bero på hur komplex produkten som skall levereras är.79 Vid 

leverantörssamverkan är syftet att tillsammans med leverantören förbättra såväl 

kvaliteten som kvalitetsarbetet.80 Som hjälp till detta kan företag via ett kund- och 

leverantörsavtal kontraktera saker utöver själva produkten81 som sedan vid samtliga 

leveranser skall upprätthållas.82 Detta kan innefatta faktorer såsom kundens behov, 

vad leverantören kan leverera, vad som skall göras om omständigheterna 

förändras83 och vilka kontroller som skall genomföras.84  

 

Avtal är ofta skriftliga dokument men förståelsen parterna emellan kan likväl 

uppnås informellt.85 Vid muntliga avtal uppkommer dock ofta problem senare under 

samarbetet. Detta kan bero på brist i att nå ut med muntliga överenskommelser till 

samtliga inom det levererande företaget men även i missuppfattningar mellan 

köpande och säljande företaget om vad som skall vara en del av det slutgiltiga 

kontraktet.86

 

                                                 
77 Robinson, C., Malhotra, M., 2005 
78 Weber, R. T., Johnson, R. H., 1993. sid. 8 
79 Ibid., sid. 107f 
80 Bergman, B., Klefsjö, B., 2006. sid. 287 
81 Joyce, M. E., 1996. sid. 226 
82 Weber, R. T., Johnson, R. H., 1993.  sid. 22 
83 Joyce, M. E., 1996. sid. 216 
84 Weber, R. T., Johnson, R. H., 1993.  sid. 22 
85 Joyce, M. E., sid. 1996. 216 
86 Weber, R. T., Johnson, R. H., 1993.  sid. 23 
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Om ett avtal upprättas skriftligt kan det vara bra att inte göra avtalet för komplicerat 

till en början utan starta med en avsiktsförklaring och med tiden utöka och ständigt 

granska avtalet.87 Dock kan missuppfattningar angående vad som gäller lätt uppstå 

om kontraktet är allt för ytligt. Ett väldigt specificerat och grundligt avtal kan därför 

vara till fördel.88 Om något är svårt att specificera i dokumentet kan komplement 

såsom färgprov behöva användas vid jämförelser i produktionen för att underlätta 

att rätt krav uppfylls.89

 

Förutom att de krav och specifikationer som står i avtalet hjälper till att säkra 

kvaliteten och förbättra kvalitetsarbetet hos den nuvarande kunden kan dessa även 

underlätta vid sökandet av nya leverantörer. Dels vet leverantörerna, efter att ha 

granskat de redan färdiga specifikationerna, precis vad de lägger bud på och dels vet 

företaget precis vad de letar efter och försäkrar sig om att kvaliteten inte förändras 

även vid byte av leverantör.90

3.3.3 Produktutveckling 

De aktiviteter som någon annan kan utföra billigare, snabbare eller mer effektivt vid 

produktutvecklingen bör inte företaget självt utföra.91 För att betona den interna 

kompetensen krävs att företaget tar hjälp av sina leverantörer till support av 

processer som inte ingår i företagets kärnverksamhet, speciellt design och 

maskinteknik. På så sätt kan ett företag istället för att ägna sig åt processer som inte 

ingår i kärnverksamheten ägna sig åt interaktion med leverantörer som kan dessa 

processer bättre. Mot bakgrund av detta kan ens leverantörer med fördel delta tidigt 

vid produktutvecklingen92 och inte komma in efter designprocessen, vilket ofta är 

fallet.93 Genom leverantörerna kan nya metoder och de bästa komponenterna och 

teknologin användas. Dessutom kan leverantörerna hjälpa till med att säkra 

kvaliteten och att göra produkten mer kostnadseffektiv.94

 

                                                 
87 Joyce, M. E., 1996. sid. 216 
88 Weber, R. T., Johnson, R. H., 1993. sid. 21 
89 Ibid., sid. 42 
90 Ibid., sid. 36f 
91 Lakemond, N., 2001. sid. 40 
92 Tan, K-C. et al., 1999 
93 Lakemond, N., 2001. sid. 38 
94 Tan, K-C. et al., 1999 
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Ju mer teknologiskt komplext ett företag är desto viktigare är det att integrera 

leverantörerna vid produktutveckling. Detta eftersom komplexa produkter har fler 

komponenter, mindre toleransintervall, högre specifikationer, svårare material att 

arbeta med och troligtvis tillverkas i mindre antal. Med hjälp av leverantörerna kan 

även kvaliteten säkras redan innan produktionen startar.95 Det har även hävdats att 

tidigt samarbete är nödvändigt vid utveckling av innovativa produkter. Om så inte är 

fallet kan risken vara att leverantörerna i sin tur inte hinner utveckla det råmaterial 

som krävs, då även detta ofta måste vara innovativt om slutprodukten är det.96

 

3.3.4 Kontroller 

Vid modernt kvalitetsarbete gäller det att säkra kvaliteten innan produktion för att 

undvika att producera defekta varor. Således är det viktigare med förebyggande 

aktiviteter och processförbättringar än kontroller efteråt.97 Det är viktigt för företag 

att sätta upp en handlingsplan som säkerställer att produkterna redan från början 

tillverkas på rätt sätt och uppfyller de krav som ställs från det köpande företaget.98 

Det finns flera tillvägagångssätt att genomföra kontroller på. Antingen kan hela 

partiet kontrolleras eller så kan det passera okontrollerat. Dessutom kan enskilda 

styckprov tas ut och kontrolleras. Detta blir en bedömning som grundar sig i hur 

stor kostnaden är för kontrollerna i förhållande till vad det kostar att få in defekta 

produkter i produktionsprocessen när slumpmässiga enheter ur partiet studerats.99   

 

Ett långtgående samarbete mellan kund och leverantör är nödvändigt för att i det 

långa loppet upphöra med kontrollverksamheten.100 För att vara säkra på att 

kvaliteten stämmer utan att göra omfattande ankomstkontroller krävs information 

om partiets kvalitet från andra källor. Dessa kan till exempel vara tidigare 

erfarenheter från samma leverantör, kunskap om leverantörernas system för 

kvalitetsstyrning, dokumenterade mätresultat från och kännedom om leverantörens 

produktionsprocess.101  

 

                                                 
95 González-Benito, J. et al., 2003 
96 Lakemond, N., 2001. sid. 38ff 
97 Bergman, B., Klefsjö, B., 2006. sid. 291 
98 Weber, R. T., Johnson, R. H., 1993. sid. 24 
99 Bergman, B., Klefsjö, B., 2006. sid. 293f 
100 Weber, R. T., Johnson, R. H., 1993. sid. 25 
101 Bergman, B., Klefsjö, B., 2006. sid. 292 
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Kontroll av inköpta varor kan ske var som helst. Det behöver inte alltid ske hos det 

köpande företaget utan kan utföras hos leverantören. Det viktigaste att ha i åtanke 

när kontroller genomförs att de uppfyller de krav som är förkontrakterade.102 Det är 

den köpande enhetens uppgift att bestämma ifall produkten uppfyller de krav det har 

ställt.103 Så fort ett fel uppstår måste det utredas för att undvika att liknade fel 

uppkommer i framtiden. Om det är någon tveksamhet gällande kontrollerna som 

sker i processerna kan stickprov göras under produktionens gång för att inte 

producera en stor kvantitet med en viss procent defekta produkter och sedan bli 

tvungna att sortera bort de som är dåliga.104 Det är dock inte ekonomiskt försvarbart 

att både ha en kontroll hos leverantören och sedan ytterligare en kontroll hos 

kunden. Det borde alltså räcka med att endast genomföra en kontroll, antingen hos 

leverantören eller hos kunden.105 Detta sker dock inte alltid. Fortfarande görs 

kontroller på båda ställena för att vara säker på att allt stämmer överens med den 

kravspecifikation som det köpande företaget har.106

 

För att kontrollera att leverantören uppfyller de kvalitetskrav och specifikationer 

som det köpande företaget har, genomförs en leverantörsvärdering i form av 

andrapartsrevision av kunden. Det finns även tredjepartsrevision, det vill säga 

revision av en tredje part, som inte har en koppling till det köpande företaget, 

utför.107 Idag är ISO 9000 ett vanligt förekommande verktyg för 

tredjepartscertifiering.108 Det förekommer även intern revision, så kallad 

förstapartsrevision, som utförs internt i företaget för att säkerställa kvaliteten. 

Andrapartsrevision, som genomförs av ett företag på ett annat, är det som 

ursprungligen uppkom genom tanken på kvalitetssäkring. Anledningen till att 

många köpande företag använder sig av leverantörsrevisioner är för att upptäcka 

svagheter hos leverantörerna så att lämpliga kontrakts- eller 

övervakningsmekanismer kan utformas.109

 

                                                 
102 Crosby, P., 1979. sid. 74f 
103 Weber, R. T., Johnson, R. H., 1993. sid. 149f 
104 Ibid., sid. 25 
105 Sandholm, L., 2001. sid. 140 
106 Bergman, B., Klefsjö, B., 2006. sid. 291f 
107 Joyce, M. E., 1996. sid. 226 
108 Bergman, B. Klefsjö, B., 2006. sid. 445 
109 Joyce, M. E., 1996. sid. 226f 
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3.3.5 Dela med sig över gränserna 

För att ett samarbete mellan köpare och säljare skall lyckas är öppen 

kommunikation viktig.110 Genom att parterna har ett nära samarbete skapas 

tillräcklig tillit för att mer konfidentiell information skall kunna delas.111 Det finns 

två olika aspekter av informationsdelning, kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativa 

aspekten berör vilken information som delas, den av taktisk- eller den av strategisk 

natur, och vad informationen berör, exempelvis logistik eller produktion. Många 

menar att för att skapa en fullt integrerad leverantörskedja bör all information delas. 

Den kvalitativa aspekten berör bland annat tidsenlighet, noggrannhet och 

trovärdighet. Förespråkare för kvalitativa aspekten menar att det är viktigt vilken 

information som delas, till vem och hur. Dock måste båda aspekterna finnas i åtanke 

vid informationsdelning och företag måste tänka på att information är en strategisk 

tillgång. Information som hamnar i fel händer kan orsaka företaget skada.112

 

Företag kan även dela med sig av materiella och ickemateriella resurser.113 Kunskap 

kan delas mellan företagen. Detta tar sin form genom utbildning där seminarier och 

olika slags workshops hålls med leverantörer och de görs medvetna om metoder, 

tekniker, krav och vilka förväntningar företaget har på dem.114 Företag kan även 

dela med sig av pengar vid investering av materiella resurser i det andra 

företaget.115 Det är viktigt att utveckla både personal, system och tekniska metoder 

hos leverantören för att uppnå en bättre kvalitet på slutprodukten.116 När ett 

köpande företag hjälper sina leverantörer hjälper de indirekt sig självt på grund av 

att leverantörens problem avspeglas i det köpande företagets produktion.117

                                                 
110 Goffin, K. et al., 2006 
111 Ford, D., 1998. sid. 160 
112 Li, S et al., 2006 
113 Ford, D. et al., 1998. sid 27 
114 Kehoe, D., 1996. sid 99 
115 Ford, D. et al., 1998. sid 27 
116 Kehoe, D., 1996. sid. 96f 
117 Weber, R. T., Johnson, R. H., 1993. sid. 17 
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4. Empiri 

 
Detta kapitel inleds med en kort presentation av fallföretagen samt 

deras kvalitetsarbete. Vidare presenteras Swedwoods allmänna 

leverantörssamverkan och dess samarbete med två leverantörer. 

Kapitlet är baserat på intervjuer gjorda hos fallföretagen. 

 

4.1 Företagen och deras kvalitetsarbete 

4.1.1 Swedwood AB 

Swedwood AB i Älmhult, hädanefter benämnt Swedwood, ingår i koncernen 

Swedwood International AB. Hela koncernen där 35 fabriker i nio länder runt om i 

Europa ingår ägs av IKEA. I Sverige finns fyra fabriker som tillverkar möbler till 

IKEA. Fabriken i Älmhult startade sin produktion redan på 50-talet och blev 1991 

uppköpt av IKEA-koncernen. 

 

Swedwood är specialist på målade frontsystem för kök och förvaring. Produktionen 

i fabriken i Älmhult täcker 30 % av IKEA:s behov av köksluckor. Swedwood 

arbetar endast mot IKEA och har för närvarande inga andra kunder. Swedwood har 

fem stycken stora leverantörer. Av dessa är färgleverantören Akzo Nobel Industrial 

Coatings AB och leverantören av trämaterial störst. Bland de övriga finns 

glasleverantören Forserum Safety Glass AB.  

 

Idag har Swedwood cirka 300 anställda. Fabriken ökar ständigt i omfattning med 

nya utbyggnader och har sedan femton år tillbaka blivit mer och mer automatiserad. 

Anledningen till detta är att öka effektiviseringen och kapaciteten för att ha en chans 

att överleva på markanden. Produktionen pågår dygnet runt, sju dagar i veckan. 

 

Vad kvalitet är för Swedwood har Sven Käll, kvalitets- och miljöchef, svårt att 

definiera eftersom det är ett så stort begrepp men han betonar vikten av kvaliteten 

på slutprodukten. Swedwood är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. De har 

valt ISO eftersom det i dagsläget nästan är ett måste för att kunna överleva på 

 - 24 -



Empiri 

marknaden och för att det är ett internationellt harmoniserat kvalitetssystem. 

Swedwood arbetar ständigt med att förbättra både kvaliteten på slutprodukten och i 

produktionen. De får även krav på sig ifrån IKEA angående kvalitet.  

 

Speciellt för Swedwoods produkter är att kvaliteten är mycket hög till ett lågt pris. 

Produkten håller för mer än vad som egentligen krävs och miljöstandarden är 

mycket hög. Swedwood använder ett färgsystem utan den farliga kemikalien 

formaldehyd. De gör löpande kontroller på kvaliteten i produktionen och försöker 

ständigt förbättra råmaterialet tillsammans med leverantörerna. 
 

4.1.2 Akzo Nobel Industrial Coatings AB 

Akzo Nobel Industrial Coatings AB, hädanefter benämnt Akzo Nobel, är ledande 

inom träfärg, bandlackering och lim och är en av Akzo Nobel-koncernens största 

färgverksamheter.118 Fabriken i Malmö har cirka 600 anställda och producerade 56 

miljoner liter färg år 2004.119 De har även en stark position på marknaden för 

målning av plast. De tillverkar färg för industriell målning av i stort sett alla 

produkter och material.120  

 

Akzo Nobels målsättning är att vara störst på varje marknad. I Sverige är de den 

största producenten av färg till träindustrin. Akzo Nobel har i Sverige fem kunder 

som är av samma storlek som Swedwood. För Akzo Nobel är det viktigt att vara där 

kunderna är och att färgen ska ha samma kvalitet var än i världen den produceras.  

 

Akzo Nobels kvalitetsarbete innefattar både miljö, kvalitet, säkerhet och hälsa. 

Akzo Nobel är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Dessutom arbetar de 

enligt hälso- och säkerhetscertifikatet OHSAS 18001 men har ännu inte blivit 

certifierade. Akzo Nobel arbetar enligt dessa standarder eftersom de med hjälp av 

det kan klara samtliga revisioner och att arbetet även bidrar till ekonomisk och 

miljömässig nytta. Akzo Nobel följer koncernens direktiv gällande kvalitet och har 

även internt höjt ribban på kvaliteten. Hos Akzo Nobel insågs tidigt fördelarna med 

högkvalitativa produkter och försöker ständigt förbättra sina produkter. För att 

                                                 
118 http://www.akzonobel-wood.com, 2006-05-06 
119 Miljöredovisning Segeanläggningen 2005, Akzo Nobel 
120 http://www.akzonobel-wood.com, 2006-05-06 
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lyckas med detta experimenterar de mycket i laboratoriet och samarbetar med sina 

kunder och leverantörer. För Akzo Nobel är arbetet med kvalitet och miljö en aldrig 

avstannade process och de sätter hela tiden upp nya målsättningar.  
 

4.1.3 Forserum Safety Glass AB 

Forserum Safety Glass AB, hädanefter benämnt FSG, utvecklar, producerar, 

tillhandahåller och i vissa fall slutmonterar produkter av förädlat planglas. Deras 

största produktion av säkerhetsglas är härdat och laminerat glas. Deras kunder finns 

inom möbel-, tillverknings-, byggnads- och anläggningsindustrin samt inom köks- 

och badrumsinredning.121

 

Verksamheten innefattar bearbetningar av planglas samt produktutveckling i 

samarbete med kund. FSG arbetar både med enstycksproduktion och med 

produktion av långa serier. I fabriken i Forserum arbetar idag 35 personer. Företaget 

har i dagsläget 150 kunder av varierande storlek.122

 

Det FSG levererar till Swedwood är härdat glas som har sex till sju gånger högre 

hållfasthet än vanligt glas. När det härdade glaset brister faller hela ytan isär i små 

bitar vilket är en säkerhetsåtgärd för att motverka skärskador. Till Swedwood 

levereras mest färgat glas på grund av deras kompetens inom området.   

  

För FSG är det viktigt att leverera rätt kvalitet. Det gäller att komma överens med 

kunden om vilka krav de har och sen leverera rätt kvalitet. Att leverera bättre 

kvalitet än vad kunden kräver bidrar endast till onödiga kostnader. FSG är inte 

certifierat av tredje part men arbetar sånär efter IKEA:s kvalitetssystem 4 SIP. De 

följer Svensk Standard och har även satt upp en egen kvalitetsplan. Något behov av 

ett kvalitetssystem finns inte i nuläget då företaget är så pass litet att det är lätt att nå 

ut med vad som gäller angående kvalitetsarbetet till alla samt att de använder sig av 

ett avvikelsesystem. 
 

                                                 
121 http://www.fsglass.se, 2006-05-06 
122 http://www.fsglass.se, 2006-05-06 

 - 26 -



Empiri 

4.2 Swedwoods leverantörssamverkan 

I samarbetet mellan Swedwood och dess leverantörer finns det både likheter och 

skillnader. Enligt Sven Käll uppstår naturliga skillnader när leverantörerna har olika 

stor betydelse för Swedwood. Vissa leverantörer är lättare att byta ut än andra. 

Dessutom blir samarbetet närmare ju större volym som levereras. Skillnader i 

samarbetet beror även på hur pass mycket hjälp Swedwood behöver av leverantören 

vid produktutvecklingen och hur lätt det är att fastställa kvaliteten på leverantörens 

produkt. Dessutom kommer företagen närmare varandra ju längre samarbetet pågår.  

 

För att komma ifråga som leverantör till Swedwood krävs att företagen uppfyller de 

krav som IKEA ställer. Först och främst måste leverantörerna uppfylla kraven enligt 

IWAY som innefattar en mängd olika krav på mänskliga och naturrelaterade 

rättigheter. IKEA ställer även krav på att leverantörerna ska ha någon form av 

kvalitetssystem. Om leverantören inte har ett kvalitetssystem skall de visa upp en 

plan på hur de snabbt kan implementera detta. Vilket kvalitetssystem leverantörerna 

använder sig av har inte så stor betydelse men ISO 9000 väger tyngst. Slutligen 

ställer IKEA krav på ständiga förbättringar. Detta kommer till uttryck genom krav 

på kostnadsreducering, mindre farliga kemikalier, snabbare härdningstid, med mera. 

 

Innan en ny leverantör blir godkänd av Swedwood måste de fylla i ett formulär för 

att Swedwood ska kunna se om leverantören lever upp till deras kvalitetskrav. Efter 

detta tas en provleverans hem och kan kravspecifikationerna verifieras påbörjas ett 

samarbete.  

 

Även om Swedwood har stadiga leverantörer söker de ständigt bättre alternativ. 

Sven Käll på Swedwood säger: 

 

”Finns det någon annan som kan göra samma kvalitet till ett lägre 

pris så naturligtvis är vi intresserade av att byta. Vi har ju ständigt 

krav på prissänkningar mot IKEA så därför måste nya vägar hittas.” 
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 Dock handlar det om mer än bara priset och kvaliteten på produkten. För 

Swedwood är det viktigt att ha samarbeten som dessutom kan bidra med kunskap 

och kompetens och därför har de på senare år minskat antalet leverantörer.  

 

Även om samarbetena med leverantörerna skiljer sig åt finns det vissa gemensamma 

krav och arbetssätt. Med samtliga leverantörer kontrakteras det enligt lag krävda 

specifikationer såsom köparens och säljarens skyldigheter och rättigheter, 

leveranssätt och betalningssätt men beroende på hur produkten och samarbetet ser ut 

kan ytterligare faktorer kontrakteras. Utöver kontrakten ställs även vissa muntliga 

krav som måste uppfyllas inom ett visst tidsspann. 

 

Många leverantörer integreras även i produktutvecklingen. När en ny produkt skall 

tas fram samlas ett internt produktråd på Swedwood där en checklista för 

produktutveckling gås igenom. Vid behov kallas experter ifrån IKEA och 

Swedwoods leverantörer in till produktrådet. Eftersom leverantörernas produkter är 

en stor del av Swedwoods produktion ser de det som självklart att involvera dem 

redan vid utvecklingen av nya produkter. Leverantörerna får även ta del av 

Swedwoods produktionsprognoser för tre år framåt för att kunna planera sin 

produktion och produktutveckling. 

 

Sven Käll känner att Swedwood inom rimliga gränser kan påverka sina leverantörer 

gällande kvalitet på grund av att de har så stora produktionsvolymer och att de är ett 

intressant företag att leverera till. Swedwood har långa produktionsserier som 

sträcker sig över flera år och de kan därför motivera sina leverantörer till att 

upprätthålla en god kvalitet och bra priser på sina produkter. Detta eftersom de vet 

att om Swedwood är nöjda kan de få leverera till dem under en lång tid framöver. 

Hos Swedwood är de nöjda med samtliga samarbeten och känner i nuläget inte att 

de behöver närmare samarbeten för att uppnå rätt kvalitet.  
 

4.3 Samarbetet med Akzo Nobel 

Akzo Nobel är en av de största leverantörerna till Swedwood och Swedwood är i sin 

tur en av de största kunderna till Akzo Nobel. Samarbetet har pågått i femton år utan 

uppehåll och inget av företagen har ett närmare samarbete med någon annan 
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leverantör eller kund. Angående samarbete med Akzo Nobel säger Sven Käll på 

Swedwood:  

 

”Swedwood bygger upp nära relation med prioriterade leverantörer, 

vilket Akzo Nobel är. Bolagen samarbetar i många processer vilket 

leder till högre kvalitet, prisfördelar och effektivitet.”  

 

Angående samarbetet med Swedwood säger Claes Knutsson på Akzo Nobel: 

 

”Vi är med i hela processen, vi jobbar väldigt öppet mot varandra.” 

 

Varje vecka besöker tekniker ifrån Akzo Nobel fabriken i Älmhult för att hjälpa till 

i produktionsprocessen och diskutera lackrelaterade frågor. Dessutom samlas en 

ledningsgrupp fyra gånger per år för att diskutera samarbetet; vad som är på gång, 

händelser som skett, problem, nyheter, nya kulörer och nya målsättningar. 

Dessutom levererar Akzo Nobel till andra företag inom IKEA:s koncern och har 

därför inte bara kontakt med Swedwood utan även direkt med IKEA.  
 

4.3.1 Kontrakt 

De avtal som Akzo Nobel och Swedwood ingår sträcker sig över tre år. De krav 

som Swedwood ställer på Akzo Nobel, utöver de allmänt gällande kraven för 

samtliga leverantörer, är främst produktrelaterade.  

 

I produktutvecklingsskedet ställs vissa krav och önskemål ifrån Swedwoods sida på 

färgens uppbyggnad. Dessa innefattar bland annat vilka kemikalier som får 

användas, vattentålighet, nyans, densitet, härdningstid och kornstorlek. Det som står 

i kontraktet är dock att varje leverans skall överensstämma med föregående leverans 

enligt en kravspecifikation. Kravspecifikationen anger i detalj inom vilka gränser 

produktens sammansättning får variera. Här har Swedwood mycket hårdare krav än 

andra kunder till Akzo Nobel vanligtvis har. 

 

Utöver krav på produkten kontrakteras även tillgänglighet. Om något oförutsägbart 

inträffar som kräver hjälp ifrån Akzo Nobel skall tekniker kunna komma inom två 
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timmar till fabriken för att hjälpa till att åtgärda problemet. Detta på grund av att 

färg är en så viktig del i produktionen att hela processen stannar upp vid fel på 

färgsystemet.  

 

Akzo Nobel ställer krav på Swedwood om att vara ensam leverantör när det gäller 

färg. Detta ser Akzo Nobel som en säkerhet dels för att företagshemligheter inte 

skall läcka ut men även för att Swedwood inte skall kunna berätta för någon annan 

leverantör om hur deras samarbete går till. I sådant fall skulle Akzo Nobels 

konkurrensförmåga försämras och de skulle inte känna sig lika säkra på samarbetet. 

Detta är dock ej kontrakterat skriftligt. 

 

Ett annat krav från Akzo Nobels sida är att Swedwood skall ha rätt maskiner och 

arbetssätt i sin fabrik. George Mirkov på Akzo Nobel säger: 

 

”Vi säljer hela koncept och inte bara en produkt” 

 

Akzo Nobel är måna om att både slutprodukten och arbetet hos Swedwood håller 

hög kvalitet. Detta eftersom Akzo Nobel har som policy att varken de eller deras 

kunder skall släppa ut miljöfarliga ämnen. Dessutom är de måna om att Swedwoods 

produkter säljer bra, vilket hög kvalitet bidrar till. Ju mer produkter Swedwood 

säljer, desto mer färg får Akzo Nobel leverera.   
 

4.3.2 Produktutveckling 

När det gäller produktutvecklingen är Akzo Nobel det företag med vilket 

Swedwood arbetar närmast. Detta beror på att det endast går att ha en sorts färg i 

systemet samtidigt. Det är således komplicerat att byta leverantör av färg. 

Swedwood planerar sin produktion tre år i förväg och måste för den tiden veta vart 

färgen skall komma ifrån. Produktutvecklingen måste på grund av detta ske tidigt 

för att Swedwood skall vara säkra på att rätt färg är framtagen när produktionen 

skall starta. 

 

En avgörande faktor till att Akzo Nobel valdes som leverantör till färgsystemet var 

just att de var bra på produktutveckling. När IKEA kom med kravet att inga av 
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deras produkter fick innehålla det miljöfarliga ämnet formaldehyd var Akzo Nobel 

det första företaget som utvecklade ett system som uppfyllde samtliga miljökrav och 

även kunde leverera i de stora mängder Swedwood krävde. Akzo Nobel hade, redan 

innan kravet ifrån IKEA, startat med framtagning av formaldehydfri färg och 

lyckades således ha rätt timing. 

  

För att säkerställa kvaliteten på slutprodukten har Swedwood höga krav på vad som 

inte får förekomma i färgen. Dessa krav ligger högt över branschens genomsnittliga 

krav. Viktigt är att det miljöfarliga ämnet formaldehyd inte förekommer i 

färgsystemet och det senaste kravet som ställs på Akzo Nobel är att färgen ska vara 

så pass vattentålig att den skall klara av ångorna från en diskmaskin. 

 

Vanligen lägger Swedwood fram ett önskemål om en ny färg eller kulör de vill att 

Akzo Nobel skall utveckla. De diskuterar sedan vilka krav som ställs och vad som 

är möjligt att göra för att komma fram till precis vad för färg som skall utvecklas. 

Labbet meddelas sedan vilken färg som skall tas fram och startar därefter en process 

för att få fram den bästa och billigaste färgen som uppfyller de ställda kraven. Till 

sin hjälp vid utvecklingen har de, utöver labbet, även sitt servicecenter med 

fullskaliga ytbehandlingsmaskiner. 

 

Den färdigutvecklade färgen presenteras för Swedwood som tillsammans med Akzo 

Nobel kommer fram till om produkten godkänns eller skall utvecklas vidare. Om 

färgen till exempel måste märkas som allergiframkallande kan det hända att 

Swedwood inte accepterar detta och då får labbet fortsätta utvecklingen. 

 

I Swedwoods produktutvecklingsfas är det inte endast den färgen Akzo Nobel 

tillhandahåller som de samarbetar om. Akzo Nobel bidrar även med sin expertis när 

det gäller att sätta upp nya produktionslinor i Swedwoods fabrik. Claes Knutsson på 

Akzo Nobel säger: 

”Vi säljer inte färg, vi säljer hela system.” 
 

 - 31 -



Empiri 

4.3.3 Kontroller 

Akzo Nobel och Swedwood har kommit överens om vem som kontrollerar vad. 

Akzo Nobel gör vissa tester innan produkten lämnar deras anläggning och 

Swedwood gör vissa tester i sin fabrik. 

 

Först i utvecklingsfasen görs grundliga tester i servicecentret som sedan skrivs in i 

en provningsföreskrift av utvecklaren. Där kan de testa hur färgen fungerar 

tillsammans med olika trämaterial. På föreskriften specificeras olika värden på 

färgen som bland annat berättar om hur mycket färg man kan ha på innan den börjar 

rinna och vilken densitet den har. Dessa värden har Akzo Nobel och Swedwood 

kommit överens om.  

 

När produktionen väl startat görs tester på varje batch för att se till att den håller 

samma standard som står i provningsföreskriften. Även om varje sats producerats på 

samma sätt skiljer de sig lite åt från gång till gång och kan behöva fler tillsatser för 

att komma inom gränsvärdena. 

  

När färgen anländer till Swedwood görs inga andra kontroller än den att emballaget 

synas efter skador. De litar på att färgen håller samma kvalitet som tidigare och 

detta stärks av dokument som finns tillgängliga vid behov. Akzo Nobel sparar 

färgprov och testresultat i tjugo år på sin fabrik utifall något skulle behöva 

kontrolleras i efterhand. 

 

De kontroller som Swedwood gör i sin fabrik är att jämföra färgen mot en så kallad 

färglikare för att säkerställa nyansen efter det att den applicerats på träet. Även om 

färgen stämmer överens med kraven kan variabler såsom nyans och färglagrets 

tjocklek på den färdiga produkten skiljas eftersom andra faktorer i 

produktionsprocessen kan variera. Sammansättningen av träskivorna kan skiljas åt 

eftersom trä är ett levande material och omgivningen i fabriken kan variera till både 

temperatur och luftfuktighet. 

 

Hos Akzo Nobel sker både intern revision av företaget självt och extern revision av 

koncernen för att kontrollera kvalitetsarbetet. Swedwood gör ingen revision på 
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Akzo Nobel men varje halvår kontrolleras att miljökraven och kvalitetskraven som 

är kontrakterade upprätthålls.  
 

4.3.4 Dela med sig över gränserna 

Akzo Nobel har tillgång till IKEA:s, och därmed Swedwoods, lista över godkända 

leverantörer eftersom de inte enbart samarbetar med Swedwood utan även står med 

på IKEA:s lista över godkända leverantörer. 

 

Om investeringar krävs av Akzo Nobel för att kunna producera det Swedwood 

kräver är Akzo Nobel beredda att göra dessa även om de skulle vara i miljonklassen. 

Swedwood ger inga bidrag till investeringar och detta tycker både Claes Knutsson 

George Mirkov på Akzo Nobel är rättvist. 

 

Om Swedwood har en ny leverantör på gång som kan erbjuda samma kvalitet till ett 

bättre pris informeras Akzo Nobel om detta så att de har en chans att komma med 

motbud och därmed säkra samarbetet. Dock är båda parter medvetna om att det 

skulle innebära en kostsam process på ungefär ett år att byta leverantör. 

 

För att ytbehandlingspersonalen på Swedwood skall kunna hantera färgen på rätt 

sätt hjälper Akzo Nobel till vid utbildning av certifierade lackerare. Denna 

utbildning görs i deras servicecenter. Detta ter sig enligt Sven Käll på Swedwood 

naturligt då det självklart är leverantören som har störst kunskap om den produkten 

de levererar. 
 

4.4 Samarbetet med Forserum Safety Glass 

FSG är en av de största leverantörerna till Swedwood och Swedwood i sin tur är en 

av de största kunderna till FSG. Samarbetet har pågått i tre år utan uppehåll. 

Angående samarbetet med FSG säger Sven Käll på Swedwood: 

 

”Vid val av leverantörer kan specialitet vara en parameter som 

bolaget värderar högt. Så är fallet med FSG, de är specialiserade på 

förädling, typ lackering/printing av glas. Naturligtvis gäller även bra 

samarbete, kvalitet och pris.” 
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 Angående samarbetet med Swedwood säger Ulf Clausén på FSG att de är mycket 

nöjda men oroliga över prispressningarna för tillfället. Förutom att försäljarna och 

ledningen på FSG och Swedwood samverkar har även FSG vid vissa tillfällen, som 

ett rådgivande organ, varit med och tagit fram riktlinjer för IKEA:s krav på glas 

inom hela koncernen.  
 

4.4.1 Kontrakt 

De avtal som FSG och Swedwood ingår sträcker sig över ett år. De krav som ställs 

på FSG utöver de allmänt gällande kraven för samtliga leverantörer till Swedwood 

är pris- och kvalitetsrelaterade. 

 

Swedwood har specifikationer på vilka krav som skall uppfyllas men FSG 

bestämmer själva hur detta skall ske och hur ofta kontroller skall göras. Dessa 

specifikationer kontrakteras inte i varje nytt avtal utan gäller under hela tiden FSG 

är leverantörer till Swedwood eller tills det att nya krav uppkommer. Swedwood 

ställer högre krav vad gäller miljö och säkerhet än vad som är svensk standard. 

 

Ulf Clausén på FSG säger att det som skiljer Swedwood ifrån deras andra kunder är 

att Swedwood har väldigt specificerade kvalitetskrav som måste uppfyllas. Det 

ställs höga krav på ytfinishen men inte så höga krav på kantslipningen då dessa ändå 

inte kommer att synas på slutprodukten. På så sätt anses Swedwood vara en enkel 

kund att ha att göra med då alla krav är klarlagda. Med andra kunder händer det 

oftare att diskussioner uppstår om vad som gäller eftersom det fattas ordentlig 

dokumentation. Swedwood har däremot täckt upp det mesta i kontrakten för att 

undvika missuppfattningar. 

 

FSG ställer inga speciella krav på Swedwoods anläggning eller på slutprodukten 

utan Swedwood får i stort sett göra vad de vill med glaset som levereras. Detta 

eftersom FSG:s namn inte finns på slutprodukten och de får således inte dåligt rykte 

om slutprodukten håller låg kvalitet. Dock är de väldigt måna om att deras glas skall 

ha rätt kvalitet då de snabbt skulle tappa IKEA som kund om så inte var fallet. 

 - 34 -



Empiri 

Dessutom är de indirekt ansvariga om glaset på slutprodukten inte håller måttet 

eftersom de har producerat just den delen. 

 

FSG har heller inga krav på att vara den enda leverantören gällande glas till 

Swedwood. Detta beror till stor del på att de inte har kapaciteten som krävs för att 

producera allt glas Swedwood behöver men även på att de har störst kunskap om 

färgat glas och har svårt att konkurrera gällande priser på glas som inte är färgat. 
 

4.4.2 Produktutveckling 

Det ligger i FSG:s policy att hjälpa sina kunder vid produktutveckling. När ett nytt 

glas skall utvecklas till Swedwood diskuterar de tillsammans vad som önskas och 

vad som är möjligt att genomföra. Rent praktiskt går det till på så sätt att FSG tar 

fram en prototyp efter önskemål ifrån Swedwood. Swedwood ser sedan över och 

testar prototypen och bestämmer sen om något eventuellt skall ändras. 

 

FSG tar väldigt sällan fram någon produkt utan att önskemål kommit ifrån 

Swedwood. Detta görs i större uträckning till andra kunder som inte har egna 

produktutvecklare och designers. Swedwood vet vad de vill ha och nappar inte så 

lätt som andra kunder på mönster och färger som FSG själva tagit fram. 

 

FSG:s produktionsutvecklingskostnad täcks antingen genom att de första 

producerade glasen har en förhöjd vinstmarginal eller genom att FSG fakturerar 

Swedwood med hela beloppet. 
 

4.4.3 Kontroller 

När det gäller kontroller på glaset får FSG göra som de vill. Swedwood har satt upp 

kvalitetskrav på glaset och det är upp till FSG att göra så pass många kontroller att 

rätt kvalitet säkerställs. För detta har FSG ställt upp en kvalitetsplan som skall följas 

i produktionsprocessen. 

 

Kvalitetsplanen innebär att vissa kontroller sker på samtliga glasskivor och vissa på 

stickprov. Enkla kontroller såsom ytkontroll och kantkontroll görs oftare än till 

exempel kontroller på härdningen. Även om härdningen endast blir fel så sällan som 
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en gång om året görs denna kontroll regelbundet en gång i timmen eftersom det är 

ett så pass allvarligt fel om härdningen skulle vara för svag. Dessutom kontrolleras 

dyrare enstycksglas noggrannare än massproducerat glas. Hur noggrant glaset 

kontrolleras beror även på hur högt ställda kvalitetskraven är.  

 

När det gäller kvalitetskraven har FSG i vissa fall satt ribban ännu högre än 

Swedwood. Till exempel härdas glaset starkare än vad som krävs för att FSG skall 

försäkra sig om att det utan tvivel är riktigt härdat. Det är även viktigt för FSG att 

kvaliteten är säkrad då glaset lämnar fabriken eftersom en omarbetning genast 

skulle innebära stora kostnader. 

 

När glaset packats efter riktlinjer ifrån Swedwood bifogas en pallflagga som visar 

vilka kontroller som utförts på produkterna och vem som har gjort dessa kontroller. 

Ännu utförligare dokumentering sparas hos FSG och kan vid behov efterfrågas av 

Swedwood. Kontrollen som sker hos Swedwood är en ankomstkontroll för att 

upptäcka transportskador samt ytliga kontroller i produktionen. 

 

Ett speciellt krav Swedwood har på kontrollerna hos FSG är att färgen på glaset 

skall jämföras med en färglikare på färgsidan av glaset. Vanligtvis brukar baksidan 

jämföras men Swedwood använder färgsidan som utsida på skåpsluckorna och vill 

försäkra sig om att färgens nyans och glans stämmer.   

 

Som hjälp till att upprätthålla kvaliteten på produkterna använder FSG sig av ett 

avvikelsesystem där de går igenom och kontrollerar att maskinerna ständigt är rätt 

inställa och underhållna. Swedwood kontrollerar inte att kvalitetsarbetet fungerar 

genom revision eller liknande men det kan hända att de går runt i fabriken om de är 

på besök.  
 

4.4.4 Dela med sig över gränserna 

Om nya investeringar krävs av FSG för att kunna producera det Swedwood kräver 

ställer FSG kostnaden för dessa i förhållande till vad kontraktet genererar. De får 

således inga bidrag ifrån Swedwood för att göra nyinvesteringar. 
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Swedwood tar inte hjälp av FSG för att konstruera produktionslinor, vilket andra 

kunder till FSG ibland behöver göra. Dock har förhållandet varit det motsatta. 

Personer från FSG har besökt Swedwoods fabrik och studerat hur de paketerar sina 

produkter. 

 

Eftersom de produkter FSG levererar till Swedwood inte är så känsliga i 

produktionen behöver de inte komma omgående till fabriken om något fel skulle 

inträffa. Det händer dock att FSG får hjälpa till med exempelvis sortering om godset 

de levererat innehåller felaktiga glasskivor. FSG och Swedwood diskuterar vem 

som har mest tid att sköta sådana sysslor från gång till gång men hur fallet än är får 

FSG stå för den kostnad sorteringen innebär. Detta gäller även om det skulle uppstå 

produktionsfel hos Swedwood som en följd av fel på glaset. 

 

FSG får hela tiden reda på om Swedwood har en ny leverantör som erbjuder ett 

billigare alternativ till FSG:s produkter för att de skall kunna förbättra sig själva och 

behålla Swedwood som kund. 

 

När FSG började leverera till Swedwood hjälpte IKEA:s personal till med att 

implementera ett kvalitetssystem. Tyvärr blev projektet aldrig slutfört men de fick 

så pass mycket information att det räckte och vidare arbete med att implementera ett 

kvalitetssystem har inte behövts. 
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5. Analys 

 
I detta kapitel diskuterar vi skillnader och likheter mellan de olika 

fallföretagen samt mellan teorin och empirin. Diskussionen som förs 

i analysen kommer att leda till slutsatser.  

 

5.1 Hur säkerställer Swedwood kvaliteten tillsammans med sina leverantörer? 

Det finns i nuläget inga självklara metoder för att säkerställa kvalitet genom 

leverantörssamverkan. I aktuella artiklar om SCQM behandlas flera olika områden. 

Både Lin et al. samt Robinson och Malhotra nämner ledarskap, styrning, ständiga 

förbättringar och integrering av processer men det finns även skillnader i hur de ser 

på SCQM. Lin et al. tar upp kvalitetsrapportering, benchmarking, utbildning och 

produktdesign medan Robinson och Malhotra nämner kommunikation och 

gemensamma aktiviteter samt strategi. Swedwoods samverkan med sina 

leverantörer stämmer till stor del överens med teorin. Swedwood betonar dock vissa 

områden såsom produktutveckling, ständiga förbättringar och kontroller mer än vad 

Lin et al. samt Robinson och Malhotra gör. Dessutom använder sig Swedwood av 

kontrakt för att säkerställa kvaliteten, vilket inte nämns som en del av SCQM. 

Strategi, benchmarking och ledarskap är dock områden som tas upp och diskuteras 

mycket i olika artiklar, men som Swedwood, enligt vår uppfattning, inte fokuserar 

på i någon större utsträckning. När det gäller faktorer som inte har med själva 

kvaliteten eller produkten att göra går Lin et al. samt Robinson och Malhotra 

således ett steg längre. 
 

5.1.1 Kontrakt 

Enligt Weber och Johnson kan kontrakt användas för att säkerställa kvaliteten och 

förbättra kvalitetsarbetet. För att detta skall ske är det viktigt att inkludera 

kvalitetsaspekter i kontrakten. Swedwood kontrakterar kvalitetsaspekter med både 

Akzo Nobel och FSG utöver de enligt lag krävda specifikationerna. Såsom Joyce 

samt Weber och Johnson beskriver upprättar Swedwood kund- och leverantörsavtal 

där dessa behandlas och sedan förväntas samtliga leveranser uppfylla samma krav 

tills nya ställs.  
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Weber och Johnson nämner vidare att hur kontraktet utformas beror bland annat på 

hur komplex produkten är. Detta stämmer till viss del när det gäller Swedwoods 

leverantörssamverkan men största produktrelaterade orsaken till att kontrakten 

utformas på olika sätt är hur pass beroende Swedwoods produktionsprocess är av 

produkten. I avtalet med Akzo Nobel ställs högre krav på tillgänglighet än i avtalet 

med FSG. Detta på grund av att produktionsprocessen i större grad blir lidande vid 

problem med färgen istället för när problem med glaset uppstår.  

  

Enligt Joyce kan kontrakt upprättas såväl muntligt som skriftligt. Muntliga kontrakt 

leder dock oftare till missuppfattningar, menar Weber och Johnson. Swedwood 

täcker upp det mesta i skriftliga kontrakt för att undvika just missuppfattningar. På 

så sätt blir de enligt FSG en enkel kund att samarbeta med. Utöver de skriftliga 

kontrakten finns även vissa muntliga överenskommelser. Dessa yttrar sig bland 

annat i att Akzo Nobel vill vara Swedwoods enda leverantör av färg samt att de är 

måna om kvaliteten på Swedwoods produkter och processer. Detta är krav som FSG 

inte ställer. Inga krav som gäller själva produkten kontrakteras muntligt och således 

finns inte det problem, som Weber och Johnson nämner, att kraven är svåra att nå ut 

med till hela företaget. 

 

Joyce förespråkar avtal som innehåller faktorer utöver själva produkten, såsom 

köparens framtida behov, leverantörens kapacitet och vilka kontroller som krävs. 

Kapaciteter och behov står inte i avtal som Swedwood upprättar med sina 

leverantörer utan i prognoser som leverantörerna får ta del av. Vidare kontrakteras 

inte vilka kontroller som skall ske eller hur ofta utan istället vilken kvalitet som 

skall upprätthållas. En handlingsplan för kontrollerna får leverantörerna själva 

upprätta. Vid faktorer som är svåra att kontraktera används en färglikare att jämföra 

med i enlighet med vad Weber och Johnson skriver.  

 

Avtalen som är upprättade med Akzo Nobel och FSG är så pass specificerade att de 

troligtvis underlättar vid sökandet efter nya leverantörer såsom Weber och Johnson 

beskriver. Dock tyder ingenting på att detta är en faktor som Swedwood beaktar när 

de upprättar avtal. 
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5.1.2 Produktutveckling 

Lakemond säger att företag bör ta hjälp av kompetensen hos sina leverantörer 

angående de aktiviteter vid produktutvecklingen som leverantörerna utför billigare, 

snabbare eller mer effektivt. Swedwood har insett vikten av leverantörssamverkan 

när det gäller produktutveckling och integrerar leverantörerna tidigt i processen, 

detta för att vara säkra på att rätt material finns när det behövs. Såsom Lakemond 

förespråkar måste, om krav på innovativt material ställs, leverantörerna tidigt 

informeras om detta så att de hinner utveckla materialet tills det att Swedwood 

behöver det, såsom fallet var med den formaldehydfria färgen.  

 

Istället för att, som Tan et al. säger, ersätta de aktiviteter som inte ingår i 

kärnverksamheten med leverantörssamverkan kallar Swedwood in experter ifrån 

leverantörerna och IKEA för att hjälpa till med dessa aktiviteter. Swedwood tar 

alltså hjälp istället för att ersätta aktiviteterna helt, som Tan et al. drastiskt 

förespråkar.  

 

González-Benito et al. nämner att ju mer teknologiskt komplext ett företag är desto 

viktigare är det att integrera leverantörerna vid produktutveckling. I Swedwoods fall 

är det snarare så att ju mer komplext materialet leverantörerna producerar är desto 

viktigare är det att dessa är integrerade vid produktutvecklingen. Färg är mer 

komplext och kan således inte ersättas lika lätt som glas i produktionsprocessen. Ett 

nära samarbete med färgleverantören är därför viktigare, eftersom det är svårare att 

hitta en ersättare. 
 

5.1.3 Kontroller 

Bergman och Klefsjö betonar vikten av att kvaliteten säkerställs innan produktionen 

startar. För detta krävs att kontroller upprättas i förebyggande syfte menar Weber 

och Johnson. Dessa kontroller kan antingen göras hos leverantören eller kunden. 

Swedwood anser att material som anländer till produktionen ska ha uppfyllt deras 

kravspecifikation, det vill säga att kontroller för att säkra att specifikationerna 

uppfyllts redan skett hos leverantören. 
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Akzo Nobel vet om att deras produkts sammansättning ofta skiljer sig åt och de har 

därför inget annat alternativ än att kontrollera samtliga batcher. Samma sak gäller 

FSG som har insett att en omarbetning direkt kostar för mycket och därför sker den 

mängd kontroller som krävs för att säkerställa kvaliteten. Enligt Sandholm skall 

nyttan ställas emot kostnaderna när antalet kontroller bestäms. Denna metod 

använder FSG medan Akzo Nobel inte har något val; för att upprätthålla kvaliteten 

på färg måste kontroller ske i en viss utsträckning. Swedwood i sin tur utför endast 

de kontroller som krävs. De gör visuella ankomstkontroller för att upptäcka 

transportskador, synar över materialet ständigt i produktionsprocessen samt jämför 

färgen mot en färglikare eftersom nyans och glans kan skifta till följd av variationer 

i träet. I övrigt litar Swedwood på att leverantören uppfyllt kvalitetskraven genom 

de källor som nämns av Bergman och Klefsjö. 

 

Om fel skulle uppstå i produktionsprocessen som en följd av defekt material ifrån 

leverantörerna nämner Weber och Johnson att en utredning måste ske för att 

undvika att liknande fel uppstår i framtiden. Om fel upptäcks hos Swedwood är det i 

Akzo Nobels fall kontrakterat att tekniker åtgärdar problemet i Swedwoods fabrik 

och i FSG:s fall sker en gemensam överenskommelse om vem som utför det arbete 

som krävs. Hur fallet än är får leverantören alltid stå för de kostnader som 

uppkommer. Med tanke på hur viktigt säkerställd kvalitet är för Swedwood ser vi 

det som en självklarhet att både Akzo Nobel och FSG förebygger uppkomna fel i 

framtiden och vi ser inga indikationer på att så inte är fallet. 

 

Joyce nämner både första-, andra- och tredjepartsrevision. Swedwood har ett uttalat 

krav på att deras leverantörer måste ha något sorts kvalitetssystem eller en 

handlingsplan för hur detta skall implementeras. Akzo Nobel är certifierade enligt 

ISO 9001, det kvalitetssystem som Swedwood värderar högst och själva använder. 

Därmed uppfylls Swedwoods krav på Akzo Nobels kvalitetsarbete och Swedwood 

utför därför ingen andrapartsrevision. Hos Akzo Nobel sker dock både intern- och 

extern revision av dem själva och koncernen. FSG använder i nuläget inget 

kvalitetssystem, men arbetar sånär enligt IKEA:s kvalitetssystem 4 SIP och 

använder även ett avvikelsesystem. Varken FSG själva eller Swedwood ställer något 

krav på att kvalitetssystem skall implementeras utan är nöjda så länge kvaliteten 

upprätthålls. Med bakgrund av vad Joyce skriver är detta korrekt; ett kvalitetssystem 

 - 41 -



Analys 

hjälper till att upprätthålla kvaliteten och kundens specifikationer och således 

behöver inte FSG implementera ett kvalitetssystem så länge de uppfyller 

Swedwoods krav och kraven enligt IWAY.  
 

5.1.4 Dela med sig över gränserna  

Enligt Li et al. bör all information delas med till leverantörerna för att skapa en fullt 

integrerad leverantörskedja. Vi kan dock konstatera att i våra fallföretag delas 

mestadels produkt- och produktionsrelaterad information med till leverantörerna. 

Utöver denna information delas bland annat IKEA:s lista över godkända 

leverantörer med. Vi kan även konstatera att en del av den information Swedwood 

delar med sina leverantörer är av taktisk karaktär. Detta tar sitt uttryck i att om de 

funnit ett företag som erbjuder ett billigare alternativ meddelas den aktuella 

leverantören detta för att de i sin tur skall kunna komma med ett bättre bud. 

Företagen är väldigt öppna emot varandra och nämnde inget om att de skulle 

censurera viss information. Akzo Nobel vill dock vara ensam leverantör till 

Swedwood när det gäller färg för att information inte skall hamna i fel händer. De 

tar alltså i beaktning att information är en strategisk tillgång, såsom Li et al. nämner. 

  

Ford et al. nämner hur företag i ett samarbete kan dela med sig materiella och 

ickemateriella resurser. Leverantörerna till Swedwood får i kontrast till vad Ford et 

al. säger inte något bidrag till att göra investeringar, vilket samtliga parter anser vara 

rättvist. Akzo Nobel ser det som en självklarhet att investera för att uppfylla 

Swedwoods behov om det skulle krävas medan FSG är mer restriktiva. De är villiga 

att investera om kontraktet väger upp kostnaderna. Detta tyder på att de båda 

leverantörerna har olika synsätt när det gäller samarbetet. För Akzo Nobel råder det 

ingen tvekan om att samarbetet kommer att pågå en längre tid och vågar därför göra 

investeringar även om paybacktiden är lång, medan FSG gör mer försiktiga 

framtidsprognoser. 

 

När det gäller ickemateriella resurser delar företagen med sig kunskap och 

kompetens om så skulle behövas. Akzo Nobel utbildar Swedwoods lackerare samt 

ställer upp med sin kunskap vid problem, uppbyggnad av nya produktionslinor samt 

produktutveckling hos Swedwood. I samarbetet med FSG sker inte kunskapsutbytet 
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på samma sätt. Utöver den expertis FSG bidrar med vid produktutveckling har de 

även studerat hur Swedwood paketerar sina produkter. Det vill säga FSG tar hjälp 

av Swedwood, inte tvärt om. Här kan vi koppla till aspekterna som nämns av Li et 

al. gällande informationsutbyte. När det gäller kunskapsutbyte koncentrerar 

företagen sig på att dela med sig kunskap där det behövs, det vill säga enligt den 

kvalitativa aspekten. De skulle dock kunna utöka kunskapsutbytet till en mer 

kvantitativ ansats för att få en mer integrerad leverantörskedja. Som Weber och 

Johnson säger så hjälper företag indirekt sig själva om de hjälper sina 

samarbetspartners. 
 

5.2 Varför skiljer sig samarbetet åt med olika leverantörer? 

5.2.1 Skillnader i graden av närhet 

Skillnader i samarbeten mellan köpande och säljande företag beror enligt Ford et al. 

på skillnader i integreringen av resurser, aktiviteter och aktörer. Sammantaget utgör 

dessa tre faktorer graden av närhet. Ju mer integrerade resurser, aktiviteter och 

aktörer är i ett samarbete desto högre är närheten. Vi har alltså valt att använda 

graden av närhet som den faktor som skiljer samarbeten åt. Resurser, aktiviteter och 

aktörer är integrerade i hög grad när det gäller både Swedwoods samarbete med 

Akzo Nobel och Swedwoods samarbete med FSG. Gemensamma faktorer såsom 

produktutveckling och problemlösning sker i båda samarbetena samt även 

informationsdelning och gemensamma möten av olika former. Dock finns vissa 

skillnader i hur de två samarbetena hanteras. Swedwood ställer högre krav på 

tillgänglighet när det gäller Akzo Nobel än när det gäller FSG. Dessutom delas mer 

kompetens mellan Akzo Nobel och Swedwood än det görs mellan FSG och 

Swedwood. Mot bakgrund av ovanstående resonemang kan konstateras att 

Swedwoods samarbete med Akzo Nobel har en högre grad av närhet än Swedwoods 

samarbete med FSG. Därmed inte sagt att graden av närhet i samarbetet med FSG är 

låg, utan endast lägre än i samarbetet med Akzo Nobel. 

 

Graden av närhet i ett samarbete kan bero på flera olika faktorer. Gadde och 

Snehota diskuterar samarbetets monetära omfattning och antalet leverantörer per 

material som påverkande faktorer. Gadde och Håkansson tar i sin tur upp 

samarbetets grad av stabilitet som en påverkande faktor. Ploetner och Ehret nämner 
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att hur beredda företag är på att investera kan vara en påverkande faktor och van 

Weele nämner samarbetets längd. Utöver dessa faktorer kunde vi, i kapitel 5.1.2, 

urskilja att produktens komplexitet även påverkar hur pass integrerade resurser, 

aktiviteter och aktörer är.  
 

5.2.2 Faktorer som påverkar graden av närhet 

Swedwoods inköp ifrån Akzo Nobel överstiger de ifrån FSG och därför har 

Swedwoods samarbetet med Akzo Nobel en högre grad av monetär omfattning. 

Detta stämmer överens med Gadde och Snehotas resonemang om det traditionella 

synsättet att ju högre monetär omfattning desto högre grad av närhet. 

 

Om ett samarbete har pågått en längre tid utan uppehåll har det en högre grad av 

stabilitet. I de undersökta fallen har båda samarbetena pågått utan avbrott, dock har 

samarbetet med Akzo Nobel pågått längre tid och har således en högre grad av 

stabilitet. Även detta stämmer enligt Gadde och Snehota överens med den 

traditionella synen att ju högre stabilitet desto högre grad av närhet.  

 

Traditionellt sätt är graden av närhet högre ju färre leverantörer företaget samarbetar 

med per material. Detta överensstämmer med Swedwoods samarbeten. Akzo Nobel 

är enda leverantören gällande färg och har ett närmare samarbete med Swedwood än 

vad FSG har, som inte är enda leverantören gällande glas. Dock kan antalet 

leverantörer i Swedwoods fall även bero på produktens komplexitet. Det är möjligt 

att använda sig av flera leverantörer gällande glas men när det gäller färg så går det 

inte att ha mer än en färg i systemet åt gången. 

 

Hur pass villiga ett företags leverantörer är att göra investeringar för att uppfylla 

kundens behov påverkar graden av närhet. På Akzo Nobel är de beredda att göra 

stora investeringar om så krävs för att uppfylla Swedwoods behov medan FSG är 

mer försiktiga och vill först veta om kostnaden vägs upp av vad kontraktet 

genererar. Akzo Nobel är således mer öppna för att investera. Detta stämmer enligt 

teorin överens med det traditionella synsättet att ju öppnare ett företag är med att 

investera för att uppfylla en kunds behov desto närmare är samarbetet. 
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Swedwoods samarbete med Akzo Nobel har pågått i femton år medan samarbetet 

med FSG endast pågått under tre års tid. Detta stämmer alltså överens med van 

Weeles resonemang om att ju längre samarbetet pågått desto högre grad av närhet. 

Det vill säga de företag som ingått samarbete längst tid delar flest gemensamma 

aktiviteter, resurser och aktörer. 

 

Vid en jämförelse mellan färg och glas kan färg ses som en mer komplex produkt att 

både producera för leverantören och att använda i produktionen hos Swedwood. 

Mer gemensamma resurser och aktiviteter krävs alltså när produkten är mer 

komplex, såsom exempelvis produktutveckling, vilket bidrar till en högre grad av 

närhet vid samarbetet med Akzo Nobel. 
 

5.2.3 Sammanfattande modell 

 
Figur 5.1 Sammanfattande modell av kapitel 5.2.1 och 5.2.2 

 

Figur 5.1 sammanfattar resonemanget i kapitel 5.2.1 och 5.2.2. Den visar hur graden 

av närhet i de två samarbetena förhåller sig till monetär omfattning, stabilitet, antal 

leverantörer, beredskap att investera, samarbetets längd och produktens komplexitet. 

Graden av närhet har specificerats i raderna och de påverkande faktorerna i 

kolumnerna. Akzo Nobel och FSG har sedan förts in där de enligt ovanstående 

resonemang hör hemma. 

 

Ur figuren går att avläsa hur graden av närhet i de olika samarbetena påverkas av 

olika faktorer. Det går vidare att konstatera att i samtliga fall stämmer teorier om 

den traditionella synen överens med hur samarbetena fungerar hos Swedwood. 

Skillnaderna samarbetena emellan är endast marginella men tillräckligt tydliga för 

att tillsammans skapa skillnader i samarbetets uppbyggnad när det gäller integrering 

av resurser, aktiviteter och aktörer. 
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6. Slutsats 

 
Detta kapitel presenterar studiens slutsatser, vilka knyts samman med 

studiens syfte och problemformulering. Avslutningsvis ges kritik till 

eget arbete och förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Vi kan urskilja fyra områden med hjälp av vilka Swedwood, tillsammans med sina 

leverantörer, säkerställer kvaliteten. Vissa av dessa områden stämmer överens med 

begreppet SCQM medan andra inte gör det. Swedwood arbetar därmed delvis enligt 

SCQM men lägger mer tyngd på vissa områden som inte ligger inom ramen för 

SCQM. Trots detta är SCQM ett vidare begrepp som innefattar fler områden än de 

områden inom vilka Swedwood samarbetar med sina leverantörer.  

 

Det första sättet Swedwood använder för att, tillsammans med leverantörerna, 

säkerställa kvaliteten är att upprätta kontrakt. Swedwood täcker upp de flesta 

kvalitetsaspekterna i sina kontrakt. Dessa krav förväntas därefter uppfyllas vid 

samtliga leveranser. Viktiga klausuler specificeras noggrant skriftligt men även 

vissa muntliga överenskommelser förekommer.  

 

För det andra involveras leverantörerna vid produktutveckling för att redan innan 

produktion säkerställa kvaliteten. Swedwood tar hjälp av experter från såväl 

leverantörerna som IKEA vid utvecklingen av nya produkter. 

 

Ytterligare ett område Swedwood samverkar med sina leverantörer inom är 

kontroller. Det går till på så sätt att Swedwood genom kontrakten definierar vilken 

kvalitet som krävs och sedan får leverantörerna själva upprätta en kontrollplan för 

att uppfylla denna kvalitet. Att leverantörerna tillsammans med Swedwood 

förebygger fel som uppdagats vid kontroller, för att i framtiden kunna eliminera 

dessa, ses som en självklarhet, eftersom säkerställd kvalitet värderas högt hos 

Swedwood. Som ett ytterligare led i att säkerställa kvaliteten ifrån leverantörerna 
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ställs krav på tredjepartscertifiering. Andrapartsrevisioner förekommer inte, men 

vissa förstapartsrevisioner hos leverantörerna sker. 

 

Det sista Swedwood genom leverantörssamverkan gör för att säkra kvaliteten är att 

dela med sig viss information och vissa ickemateriella resurser till sina leverantörer. 

Informationen som delas är delvis av taktisk karaktär. De ickemateriella resurser 

som delas är kunskap och kompetens. De delar dock inte med sig av materiella 

resurser, såsom pengar som krävs vid nyinvestering. 

 

När det gäller skillnader i samarbetet för att säkerställa kvaliteten mäts dessa i 

graden av närhet som byggs upp av resurs-, aktivitets- och aktörsintegrering. Ur 

teorin och analysen urskiljdes sex faktorer som kan påverka graden av närhet. Vi 

kunde se att samtliga av dessa sex faktorer bidrar till de skillnader som finns i 

Swedwoods samarbeten. Dessa sex faktorer är samarbetets monetära omfattning, 

samarbetets stabilitet, antalet leverantörer per material, hur pass beredda 

leverantörerna är att investera om så krävs av kunden, samarbetets längd samt 

produktens komplexitet. Av dessa faktorer ser vi produktens komplexitet som den 

största orsaken till skillnader i samarbetet. Detta på grund av produktionsprocessen 

är mer beroende av produkter som har högre komplexitet, eftersom dessa inte kan 

ersättas på kort sikt. Ingen av de övriga faktorerna påverkar enskilt samarbetena i 

någon större utsträckning men bidrar tillsammans till att resurs-, aktivitets- och 

aktörsintegreringen mellan företagen i respektive samarbete skiljer sig åt. 
 

6.2 Kritik till eget arbete 

För att få en bredare syn på Swedwoods samarbete med sina leverantörer gällande 

kvalitet skulle fler personer på Swedwood kunna ha intervjuats. Vi prioriterade dock 

att vidtala personer på samtliga företag för att få en mångsidig bild av samarbetena 

snarare än att vidtala flera personer hos Swedwood. Vidare känner vi att den 

kompletterande mailkontakt som fördes istället kunde ha ersatts av en ytterligare 

intervju för att lättare kunna föra en diskussion. 

 

Till sist inser vi att teorin skulle kunna ha kompletterats med ytterligare källor för 

att få en bredare teoretisk referensram. Om uppsatsen skrivits om fem år skulle 
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troligtvis mer litteratur ha behandlat, det i nuläget mycket aktuella, ämnet SCQM. 

Fler faktorer som bidrar till skillnader i samarbeten skulle även kunna ha tagits upp 

ifall tidsfristen var längre.  
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

Slutsatserna i denna studie baseras på ett enskilt företags leverantörssamverkan med 

två leverantörer. En kvantitativ undersökningsmetod skulle kunna ge en bredare syn 

på, det för uppsatsen aktuella, ämnesområdet. Genom en kvantitativ uppsats skulle 

det även kunna undersökas i vilken utsträckning tillvägagångssätten som bildar 

SCQM används. Vidare tror vi att en undersökning som fördjupade sig inom något 

av de fyra områden, genom vilka kvalitet säkerställs, som nämns i uppsatsen skulle 

kunna ge ett intressant resultat. 
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