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ledningssystem, samarbeten.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att, ur ett leverantörsperspektiv, 

beskriva och förklara en leverantörs relation med en 
dominant kund samt analysera hur förhållandet påverkar 
interna ledningssystem. Målet är att se hur relationen 
utvecklar och/eller begränsar företagets operativa 
verksamhet.  

 
Metod: Studien är genomförd som en kvalitativ fallstudie på 

Hillerstorps Trä AB. Primärdata har insamlats via intervjuer 
med anställda inom företaget. Sekundärdata som återfinns i 
uppsatsen baseras på böcker, dokument, artiklar samt digitala 
källor.  

 
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska kapitel utgår ifrån teorier om 

ledningssystem, hur inter-organisatoriska relationer utvecklas 
och kontrolleras samt vilken komplexitet som kan återfinnas i 
dessa i form av asymmetri.  

 
Empiri: Det empiriska materialet som finns i denna uppsats är 

insamlad via semistrukturerade intervjuer med anställda på 
olika nivåer inom Hillerstorps Trä AB.  

 
Resultat: Studiens resultat visar att det finns både fördelar och 

utvecklingspotential, men även nackdelar och begränsningar 
med att ingå affärsmässiga relationer med stora aktörer på 
marknaden. Det kan även konstateras att leverantörens 
interna ledningssystem har påverkas till följd av relationen.



ABSTRACT 

Title: Inter-organizational relationships: A case study of how 
asymmetric business relationships are managed and how it 
effects a manufacturing corporations management systems
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Purpose: The purpose of this study is, from a supplier’s perspective, to 

describe and explain a relationship with a dominant customer. 
Also the purpose is to analyze and examine how the 
relationship affects the internal management systems. The 
goal is to see how the relationship develops and/or limits the 
company´s operational activities.  

 
Methodology: The study was conducted as a qualitative case study approach 

of Hillerstorps Trä AB. Primary data was collected through 
interviews with employees within the company. Secondary 
data are based on books, documents, articles and digital 
sources.  

 
Theory: The theoretical chapter of the study is based on theories of        

management systems, how inter-organizational relationships 
are developed and controlled, and also the complexity that can 
be found within them.  

 
Empirical foundation: The empirical material contained in this paper is collected 

through semi-structured interviews with employees at 
different levels of Hillerstorps Trä AB. 

 
Conclusions: The results of the study demonstrate that there are both 

benefits and potential for development, but also disadvantages 
and limitations to enter into business relationships with major 
players in the market. It should also be noted that the 
supplier’s internal management systems has been affected as a 
result of the relationship.  
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1. INLEDNING 

etta första kapitel presenterar de hållpunkter som uppsatsens studie bygger på. 

Inledningsvis beskrivs bakgrunden till ämnet som därefter övergår i en 

problemdiskussion. Detta mynnar ut i uppsatsens syfte och problemformulering.  

1.1 BAKGRUND 

Globaliseringen har under de senare decennierna inneburit en förändring i 

organisationers omgivning, där villkoren för att uppnå konkurrenskraft numera kan 

anta många olika former. Ett företags interaktion med andra aktörer på marknaden kan 

öppna upp för nya möjligheter till kunskaps- och resursutbyten eller minskade 

transaktionskostnader. Som en följd av förändrade förutsättningar har gränserna 

mellan organisationers interna verksamhet och omgivande aktörer kommit att suddas 

ut, och där en inter-organisatorisk relation därmed kan innebära strategiska fördelar 

för företag i ett långsiktigt perspektiv. (Kraus & Lind, 2007; Dekker, 2004; Ghisi 

Martinelli, 2004; Ford et al, 2011) 

Begreppet Inter-Organisatoriska Relationer (IOR) har fått allt större uppmärksamhet 

inom ett brett antal forskningsområden under de två senaste decennierna. IOR kan idag 

innebära samarbeten av varierande omfattning och struktur, utifrån vad de syftar att 

mynna ut i. (Dekker 2003 & 2004) Nätverk, strategiska allianser och joint ventures är 

välbekanta former av IOR som finns i de flesta branscher, liksom dyader som innefattar 

två parter – en kund och en leverantör. (Kraus & Lind 2007) 

Tidigare forskning kring IOR har visat på situationer där involverade parter i ett 

samarbete varit relativt likställt, eller belyser relationer utifrån en dominant aktörs 

perspektiv. Relativt lite fokus har däremot riktats mot den part som domineras i 

asymmetriska relationer. (Håkansson & Lind, 2004; Dekker, 2003; Mouritsen & Thrane, 

2006; Cooper & Slagmulder, 2004) 

Samarbeten av asymmetrisk karaktär dyker upp i flertalet sammanhang. Globalisering 

och teknologisk utveckling har kommit att innebära en större och mer transparent 

marknad där de starkare aktörerna fått ett större spelrum. (Kraus & Lind, 2007) Globala 

D 
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företag såsom IKEA innebär en maktförskjutning i förhållande till involverade 

leverantörer i värdekedjan, där kunden både sätter villkoren för branschen och i 

relationen med den enskilde leverantören.   

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Många fördelar kan som nämnts utvinnas av att ingå inter-organisatoriska samarbeten. 

Dock visar forskning på området också en uttrycklig komplexitet gällande hur 

relationerna ska och kan hanteras. (Dekker, 2004; Cäker, 2008) I verkliga 

företagsrelationer handlar det om att intressen från involverade parter ska samordnas 

och att de slutliga resultaten ska motsvara de upprättade målen. Men det handlar om 

mer än slutmålet och slutprodukten, vägen dit och den koordinering som där krävs är 

minst lika väsentlig i en relation.  Anpassning till riktlinjer och krav för alla inblandade 

parter kan komma att behövas, liksom olika former av kontroll för att manövrera ett 

samarbete (Kraus & Lind 2007).   

Som en naturlig följd ställer detta krav på ett företags interna kapacitet och resurser. De 

interna processerna kan därmed vara avgörande för möjligheterna att ingå en IOR med 

en annan aktör. (Cäker, 2008) Särskilt tydligt blir detta i en asymmetrisk relation, där 

en kund kan dominera i både storlek och inflytande. Att vara en relativt sett liten 

leverantör i en sådan situation kan innebära höga krav och stora investeringar, där 

press på intern kapacitet och effektivisering ständigt finns närvarande. Detta återfinns 

också från tidigare forskning, som menar att kontrollerande aktiviteter utformas 

beroende på hur maktbalansen i relationen är fördelad. I relationer där en part är 

dominant är det också denna som i högre grad har möjlighet att kontrollera den IOR. 

(Cäker, 2008; Håkansson & Lind, 2008; Dekker 2003 & 2004; Van der Meer-Kooistra et 

al, 2000) 

Situationer som den ovannämnda realiseras bland annat hos det globala möbelföretaget 

IKEA som med ett nätverk på över 1300 leverantörer i 50 länder har effektiviserat 

värdekedjan. Här har standardiserade policys och riktlinjer blivit oerhört centrala 

verktyg för att hantera de leverantörsrelationer som IKEA har, och genom The IKEA 
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Way kan ett likvärdigt förhållningssätt implementeras i relationerna med IKEAs alla 

leverantörer. (www.ikea.com) 

Som Skandinaviens största utemöbeltillverkare är Hillerstorps Trä AB ett 

tillverkningsföretag som står på egna ben. Leverantören producerar i eget varumärke 

men specialtillverkar även möbler till kunder och återförsäljare i olika segment. Idag är 

Hillerstorps Trä även leverantör till IKEA och tillverkar specialdesignade möbler i 

IKEAs varumärke.  

Relationens asymmetriska karaktär, där IKEA i sammanhanget kan räknas som en 

dominant kund, har inneburit nya förutsättningar och villkor för Hillerstorps Träs 

interna verksamhet på ett sätt som tidigare inte skett. Här har krav och riktlinjer 

gällande framförallt kvalitet och miljö, men också The IKEA Way, krävt att de egna 

interna ledningssystemen behövt anpassning utefter relationen med IKEA. Det är första 

gången som företaget agerar efter två olika typer av ledningssystem samtidigt. 

Utifrån den forskning som gjorts kring IOR och asymmetriska relationer, väcker 

fallföretaget Hillerstorps Trä som leverantör till IKEA tänkvärda frågeställningar.  Den 

komplexitet som finns i koordineringen av relationer generellt, och maktbalansen 

mellan en kund och en leverantör, är intressanta aspekter som är högst relevanta för 

fler företag än fallföretaget i denna specifika studie.  

Emellertid, vad som sker i den interna verksamheten, som följd av en IOR, förefaller 

minst lika viktigt i sammanhanget. De interna förutsättningarna i ett företag påverkar 

möjligheten att agera i, och hantera en relation på ett optimalt sätt. (Dekker, 2004; Van 

der Meer-Kooistra et al, 2000; Cäker, 2008) Detta pekar på hur viktigt det är att förstå 

samspelet mellan inter-intra och vilka konsekvenser en IOR kan ha på ett företags 

interna verksamhet. Att förstå hur viktiga processer och funktioner påverkas, såsom 

ledningssystemen, kan spegla positiva aspekter av en IOR men också den problematik 

som kan uppstå i samband med den.  

I denna fallstudie ämnar vi att undersöka hur en asymmetrisk kund-leverantörsrelation 

påverkar den dominerade leverantörens interna verksamhet. Mer specifikt kommer 

tyngdpunkten ligga på hur Hillerstorps Träs inter-organisatoriska relation med IKEA 

påverkar företagets egna ledningssystem. Indikationer om att förhållandevis få 



 6. 

 

empiriska studier väljer att anta den dominerade partens perspektiv, gör att vårt 

intresse för att analysera fallet ur ett leverantörsperspektiv förstärks än mer.  

 

1.3 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

Syftet är att ur ett leverantörsperspektiv beskriva och förklara en leverantörs relation 

med en dominant kund samt analysera hur förhållandet påverkar interna 

ledningssystem. Målet är att se hur relationen utvecklar och/eller begränsar företagets 

operativa verksamhet. För att besvara studiens syfte kommer vi att ta hjälp av följande 

delsyften: 

 

 Hur har en leverantörs interna ledningssystem påverkats av relationen med en 

dominant kund? 

 På vilket sätt har relationen utvecklat och/eller begränsat företaget?  
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 Kapitel 1 - 
Inledning 

• I uppsatsens första kapitel redogörs för dess bakgrund, problemdiskussion 
och syfte. Meningen med kapitel 1 är att intresse ska väckas samt att läsaren 
ska få en inblick i ämnet. 

Kapitel 2 - 
Metod 

• Kapitel 2 beskriver vad för empirisk data som använts, samt hur den 
empiriska datan är insamlad. Här presenteras och motiveras de metoder och 
tillvägagångsätt samt vad för teoretiskt material som använts. 

Kapitel 3 - 
Teori 

• Den teoretiska ramen består av relevant teori som valts.  

Kapitel 4 - 
Empiri 

• I detta kapitel redogörs det empiriska materialet bestående av intervjuer. Här 
presenteras de mest intressanta och relevanta resultaten från genomförda 
semistrukturerarde intervjuer. 

Kapitel 5 - 
Analys 

• Kapitlet utgörs av teori som sammankopplas med empirin, och innefattar 
uppsatsens analytiska del.   

Kapitel 6 - 
Resultat- 

diskussion 

• Resultatdiskussionen innefattar en diskussion kring vad som kommits fram i 
denna uppsats. Resultaten av studien presenteras och en diskussion förs 
kring dessa. 

APPENDIX 
• I appendix återfinns det material som använts vid empirin.  

1.4 DISPOSITION 

 

 

1.5 DEFINITIONER 

INTER-ORGANISATORISKA RELATIONER (IOR)  

IOR är samarbeten mellan företag. De kan vara av dyadisk karaktär där två parter ingår 

i relationen, eller av nätverkskaraktär där flertalet aktörer samverkar. (Kraus & Lind, 

2007) Fördelarna som lockar i ett samarbete kan vara resursutbyten mellan aktörerna, 

att lägre kostnader kan uppnås eller att det innebär möjligheter till att utveckla 

produkter på ett snabbare sätt. Dessa kan komma att bli vitala verktyg för att uppnå 
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strategisk framgång som gynnar företagen i ett långsiktigt perspektiv. (Kraus & Lind, 

2007; Ford et al. 2011) Forskning på området benämner en effektiv IOR som en 

möjlighet att uppnå konkurrensmässiga fördelar, vilket kan anses vara ett starkt 

incitament för företag att ingå relationer (Dekker 2004; Van der Meer-Kooistra et al. 

2000; Cooper & Slagmulder 2004) 

 DYADISK RELATION  

Den dyadiska formen av IOR kan ses som en process som ofta innefattar en rik 

interaktion mellan kund-leverantör i syfte att dra nytta av varandras erfarenheter och 

resurser. (Cooper & Slagmulder, 2004) Exempel på dyader är strategiska allianser, joint 

ventures och forskningsrelationer samt teknologisk licensiering. (Kraus & Lind, 2007) 

 LEDNINGSSYSTEM 

Ledningssystem fungerar som en stödjande funktion i ett företag och är uppbyggt efter 

den specifika verksamhetens behov och struktur.  Den allmänna definitionen kan sägas 

vara en ”sammanhängande enhet med delar som står i viss relation till varandra och 

som fungerar enligt vissa principer”. (NE.se) Ledningssystemen syftar till att vägleda 

och driva olika aspekter av verksamheten och kan innebära riktlinjer kring kvalitet, 

miljö och arbetsmiljö, informationssäkerhet, kompetensförsörjning eller socialt ansvar. 

Mer specifikt görs detta genom upprättande av policys och mål via ledningssystemet, 

som samtidigt ska fungera i syfte att uppnå dessa policys och mål.  Ofta används ISO-

standarder som vägledande riktlinjer och krav i sammanhanget. (Persson, 2004)  

 ISO-STANDARD 

International Standards Organization (ISO) är en global organisation som utformar och 

upprätthåller standarder inom ett brett spektrum av områden och branscher. 

Standarderna är internationellt klassade från ISO eller nationellt utarbetade standarder 

från Swedish Standards Institute (SIS). De kan tillämpas i olika omfattning beroende på 

behov och nyttjas helt eller delvis inom ett ledningssystem, med främsta syftet att vara 

ett rådgivande hjälpmedel i verksamheten. De kan innefatta riktlinjer för att säkerställa 

viktiga aspekter av kvalitet, miljö och arbetsmiljö bland andra på ett strukturerat sätt 

som är gångbart för vitt skilda organisationer inom olika branscher. (www.iso.org; 

www.sis.se)   
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2. METOD 

 uppsatsens andra kapitel behandlas de metoder som använts för att redogöra för 

arbetsprocessen. Kapitlet beskriver den vetenskapliga utgångspunkten samt metod för 

insamling och bearbetning av data. Utöver detta kommer val av respondenter och 

intervjuernas tillvägagångssätt att presenteras. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

kritik och trovärdighet.  

2.1 VETENSKAPLIG UTGÅNGSPUNKT 

Med hänvisning till syftet är avsikten med uppsatsen att beskriva och förklara en 

leverantörs relation med en dominant kund. En analys kommer göras av hur 

förhållandet påverkar Hillerstorps Träs interna ledningssystem, och hur detta utvecklar 

och/eller begränsar företagets operativa verksamhet. Detta görs med utgångspunkt ur 

leverantörens perspektiv. 

 

Arbetsprocessen i uppsatsen har utgått ifrån en ansats där teorin använts i syfte att 

skapa ökad förståelse för empirin, vilken i uppsatsen är ett enskilt och verkligt fall. 

Studien är uppbyggd enligt en kvalitativ undersökningsdesign med en förklarande, 

explanatory, ansats (Yin, 2003).  

2.1.1 KVALITATIV ANSATS 

Studien baseras på kvalitativa undersökningar som enligt Lundahl & Skärvad (1999) 

innebär att fokus läggs på individer och hur de upplever situationer. Intervjuobjekten 

som ingår i vår fallstudie är personer med olika kunskaper och erfarenheter, där vi 

ämnar förstå hur dessa beskriver och uppfattar händelser i verksamheten de arbetar i. 

(Lundahl & Skärvad, 1999; Backman, 2008) Motivet till att en kvalitativ utgångspunkt 

används beror på tillvägagångssättets flexibilitet, samt att den är anpassningsbar till 

flertalet situationer. Denna typ av ansats är ”sällan ´fryst´ utan växer, utvecklas och 

förändras vid undersökningens genomförande” (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta passar, 

i motsats till den kvantitativa ansatsen som anses vara mer statisk, väl in på studien då 

arbetet utvecklas successivt i takt med att nya data insamlas. (Bryman och Bell, 2005) 

 

I 
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Då studien baseras på ett verkligt fall är det viktigt att ha i åtanke att resultatet från 

studien kan vara svårt att generalisera till andra miljöer utöver den vi studerat. Det är 

därmed av vikt att det kvalitativa forskningsresultatet istället ska generaliseras till teori 

och inte intervjuobjekten. (Bryman och Bell, 2005) I denna studies avses att resultatet 

inte kan generaliseras till hela möbelbranschen, utan kan appliceras mer mot andra 

tillverkningsföretag med liknande förutsättningar.  

2.1.2 AVGRÄNSNING OCH UPPHOV TILL STRUKTUR 

Uppsatsen beskrivs i huvudsak ur ett leverantörsperspektiv med hänsyn till att det 

endast är ett fallföretag som är studieobjekt. Avgränsningen har gjorts utifrån 

bedömningen att tillräckliga och skäligt objektiva uppgifter om den inter-

organisatoriska relationen har erhållits med hjälp av empiriskt material från 

studieobjektet ifråga. Vidare stöds avgränsningen av att studien endast fokuserar på hur 

den nämnda IOR påverkar internt i fallföretagets verksamhet, och inte omvänt på kund.  

 

Även avgränsningar internt har gjorts. En ”nyckel” som har använts för att uppnå 

uppsatsens syfte har varit att via ledningssystemen bedöma hur den interna 

verksamheten påverkats av relationen. Ledningssystem har i det teoretiska kapitlet 

definierats för att recidivera genomgående i hela uppsatsen. I huvudsak har 

ledningssystem för kvalitet och miljö använts för att kunna utläsa eventuell påverkan i 

den interna operativa verksamheten. Dessa aspekter är viktiga beståndsdelar i den 

tillverkande funktionen och högst relevant för företaget som helhet med hänsyn till 

kundnöjdhet, som är fokus i företagets affärsidé. 

2.1.3 VAL AV TEORI 

Den teori som återges i uppsatsen är noga utvald för att kunna analysera och besvara 

studiens syfte. För att finna bra och allmängiltiga teorier på området inledde vi arbetet 

med research via LibHub, Libris samt avhandlingar. Det teoretiska fokuset i uppsatsen 

har legat på hur dyadiska inter-organisatoriska relationer byggs upp, kontrolleras samt 

hur asymmetriska relationer påverkar företags operativa verksamhet. För att få en 

förståelse för detta har vi särskilt använt oss av IOR teorier som vi anser relevanta på 

området och för att kunna uppnå studiens syfte. Teorierna kommer främst från Dekker 

(2003, 2004), Cooper & Slagmulder (2004), Cäker (2008), Donada & Nogatchewsky 
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(2004, 2006), Ford et al. (2011), Kraus & Lind (2007), Persson (2004), Van der Meer-

Kooistra et al. (2000) med flera, som har gjort studier på området.  

 

2.2 FALLSTUDIE 

Enligt Yin (2003) ses fallundersökningar som ”explanatory”, ”exploratory” och 

”experimental” där syftet hos samtliga är att analysera ett eller flera fall. I denna 

uppsats har arbetet utformats i enlighet med en förklarande fallstudie (explanatory), 

utifrån perspektiv av ”hur” och ”varför” (Yin, 2003). Backman (2008) menar att 

fallstudier är undersökningar av fenomen i sin realistiska miljö, vilket i vår uppsats 

passar väl in på den kvalitativa undersökningsansatsen som valts. 

Enligt Yin (2003) finns valet att göra en enkel eller multipel fallstudie där vi har valt att 

analysera ett fallföretag. Istället för en jämförande studie mellan fristående externa 

funktioner har vi sökt att finna referenspunkter i tid i perspektiv av ”före” och ”efter” i 

det utvalda företagets interna verksamhet. Detta har syftat till att ge en djupare insyn i 

det utvalda företagets specifika förutsättningar, och därmed frambringa en djupare 

förståelse för det empiriska fenomen som denna fallstudie för med sig. Att utföra en 

enkel fallstudie anser vi, i linje med Bryman & Bell (2005), bidrar till att skapa möjlighet 

för oss att utföra en detaljerad granskning av företaget. 

2.2.1 VAL AV FALLFÖRETAG 

Uppsatsen är byggd på en fallstudie om Skandinaviens största tillverkare av utemöbler, 

närmare bestämt Hillerstorps Trä AB. Den främsta anledningen för vårt intresse för 

detta tillverkningsföretag är den aktuella situation företaget just nu befinner sig i. 

Företaget är leverantör till IKEA och har efter ett antal tidigare samarbeten nu erhållit 

den största ordern från möbeljätten hittills. Vad vi funnit intressant i sammanhanget är 

hur relationen, med de förutsättningar den medfört, spelat in i hur Hillerstorps Träs 

interna processer och hur ledningssystem påverkats.  

Det faktum att leverantören i förhållande till IKEA som kund är mindre innebar en rad 

intressanta aspekter som vi fann väl värda att undersöka. IKEA är dominant till både 

storlek och inflytande vilket innebär en asymmetrisk maktbalans i relationen. Utifrån 

tidigare forskning som påvisat att inter-organisatoriska samarbeten påverkar parternas 
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interna verksamheter fann vi det högst relevant och intressant att undersöka vad som 

påverkas internt. (Cäker 2008) Att relativt lite forskning dessutom gjorts kring 

asymmetriska relationer ur den dominerade partens perspektiv skapade än mer 

relevans för en sådan typ av studie.   

Sammantaget ansåg vi att valet av fallföretag varit väsentligt på flera punkter. Studien 

belyser ett tillverkningsföretag där liknande förutsättningar kan återfinnas hos flera 

andra företag med likartad sammansättning. Den inter-organisatoriska relationen 

innefattar dessutom den svenska möbelindustrins största aktör och en rutinerad 

spelare internationellt, IKEA. Att ha IKEA som kund torde innebära möjligheter till 

generalisering och förståelse för relationer med dominanta aktörer i andra 

sammanhang än just denna specifika studie. En sådan situation kan tänkas bli alltmer 

frekvent förekommande i takt med den nämnda globaliseringen och kan förefalla 

intressant för tillverkande leverantörer i samma sits. (Bryman & Bell, 2005).  

2.2.2 METOD FÖR INSAMLING AV DATA 

De data som ligger till grund för vår studie är av både primär och sekundär karaktär. 

Primärdata är den information vi själva insamlat via intervjuer, och det är den data som 

utgör den empiriska delen. Sekundärdata syftar till den information som insamlats via 

data i form av vetenskapliga dokument, artiklar, digitala källor samt böcker. (Lundahl & 

Skärvad, 1999) Den teoretiska ramen bygger på sekundärdata där val av teorier 

baserats på att nå en ökad förståelse för studiens syfte.  

Fallstudien har genomgående utformats efter en kvalitativ undersökningsdesign, och av 

den anledningen har vi även valt att bygga empirin genom till största delen kvalitativa 

intervjuer med anställda på Hillerstorps Trä. För att erhålla både djup och bredd i 

empirin valde vi att intervjua anställda med olika ansvarsområden på flera nivåer i 

organisationen. Vi utformade intervjuerna enligt en kvalitativ design då den enligt 

(Lundahl & Skärvad, 1999) ofta används i samband med kvalitativ forskning. Denna typ 

av intervjuer är mindre strukturerade än surveyundersökningar och de kan anta en 

icke-strukturerad eller semi-strukturerad design. (Bryman och Bell, 2005) Vi har valt 

att använda den semi-strukturerade designen då vi utgick ifrån utarbetade teman, men 

gav respondenterna stor frihet att utforma svar och beskriva på sitt egna sätt. (Bryman 
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och Bell, 2005) Detta anses även enligt författarna bidra till att få svar på uppsatsens 

syfte och frågeställning.  

Förutom insamlad data i form av intervjuer fick vi tillgång till olika dokument från 

Hillerstorps Trä AB. Vi har bland annat fått ta del av deras organisationsplan, affärsplan, 

samt olika protokoll. Utöver detta har vi även tagit del av deras årsredovisning sedan 

fem år tillbaka. IKEAs Code of Conduct, IWAY, har vi även tagit del av för att skapa 

förståelse för situationen. Alla dokument har bidragit till att underbygga och bredda 

empirin för att skapa trovärdighet samt ytterligare förståelse för företaget.  

 

Allt eftersom arbetet fortskridit och intervjuerna genomförts har vårt arbete 

kontinuerligt utvecklats. Successivt och omväxlande har teori och empiri fått leda målet 

med studien (Backman, 2008). Inledningsvis utgick vi ifrån en teoretisk grund inför 

sammanställandet av intervjuerna. Denna grund har utvecklats och reviderats allt 

eftersom förståelse för relevanta infallsvinklar framträtt. Med anledning av denna 

utvecklingsprocess har även empiriska data förstärkts med fler intervjuer via 

telefonintervjuer och mailkorrespondens.  

2.2.3 VAL AV RESPONDENTER 

Intervjuerna har i huvudsak utförts under ett besök hösten 2011 på fallföretagets 

huvudkontor i Hillerstorp, i Gnosjö kommun, Småland. Resterande intervjuer har 

genomförts per telefon och med hjälp av mailkorrespondens löpande under studiens 

gång. När intervjuerna utformats, och respondenter valts ut, har målet varit att 

intervjua anställda på olika nivåer inom företaget. Detta har gjorts med utgångspunkt i 

den kvalitativa ansatsen och med avsikten att skapa bredd i det empiriska materialet 

(Bryman & Bell, 2005).  

 

Intervjuer har utförts både med tjänstemän samt kollektivanställda i produktionen på 

Hillerstorps Trä AB. Vi menar att detta tillvägagångssätt ger ett helhetsperspektiv samt 

bidrar till både bredd och trovärdighet i det empiriska materialet.  Med målet att få en 

mer nyanserad vinkling på respondenternas svar, valde vi att utföra intervjuer snarare 

än använda enkäter (Bryman & Bell, 2005). Detta öppnade även möjligheter för de 



 14. 

 

intervjuade att utveckla sina svar.  Intervjuerna anser vi vara arbetets viktigaste 

informationskälla då de även utgör den största delen av primärdata i vår uppsats.  

 

NAMN BEFATTNING  

Vincent Andersson VD, ägare 

Jesper Hallner Vice VD, delägare 

Birgitta Svensson Personalansvarig 

Fredrik Faxander Miljö -& kvalitetschef 

Coung Van Troung Produktionsplanerare 

Sara Rojas Förman i produktionen 

Kollektivanställda x 13 st (anonyma) Arbetare inom produktionen 

 

När vi utarbetade våra frågor till intervjuerna delade vi upp dem i tre kategorier. Vi 

hade ett formulär till ledningen, ett till förmän och ett till produktionsanställda. Alla 

formulär var anpassade efter vad intervjuobjektet hade för position. Totalt sett 

intervjuade vi fem från huvudkontoret, en förman samt tretton anställda inom 

produktionen. Frågorna till ledningen samt förman var öppna och lämnade därmed 

utrymme för vidare kommentarer och frågorna förändrades samt anpassades löpande 

efter situationen. Dessa intervjuer spelades in och alla tre författare medverkade under 

samtliga. 

Då vi hade kort om tid vid intervjuerna med de produktionsanställda ställdes endast 

korta och enkla frågor till dem. Intervjuerna med de produktionsanställda genomfördes 

genom att vi intervjuade fyra anställda vardera, där samtliga efter egen önskan anges 

som anonyma i intervjumaterialet. Medarbetare inom produktionen intervjuade vi 

genom att ha så kallade semistrukturerade intervjuer av anledningen att få ett 

jämförbart material att jobba med. (Bryman & Bell, 2005). 

 

Vi intervjuade medarbetarna sporadiskt under ett besök i produktionen och vi valde att 

intervjua medarbetare inom flera avdelningar. Av de 13 intervjuer som vi utförde var 

fyra respondenter kvinnor och nio män. De flesta av respondenterna var under 40 år 

gamla, sju av dem var visstidsanställda, en praktikant och resten hade en fast 
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anställning. De respondenter vi intervjuade kom från Filipinerna, Bosnien, Somalia, 

Kosovo, Vietnam, Kina och Sverige. Spridningen kan anses vara rimlig med hänsyn till 

könsfördelningen på företaget och de olika etniska bakgrunderna. 

Inledningsvis när intervjuerna genomfördes valde vi att ha spridning på 

intervjurespondenter för att få ett brett svarsunderlag. I efterhand har informationen vi 

erhållit från de anställda inom produktionen inte behövts användas i den utsträckning 

vi från början trodde. Vårt syfte och även inriktning på studien förändrades under 

uppsatsens gång och därav fann vi en del frågor, främst svar från kollektivanställda, 

irrelevanta för uppsatsen. Empirin består därför mestadels av svar och information som 

vi erhållit från anställda inom ledningen samt produktionsplanerare, förman och Miljö- 

& Kvalitetschef. 

 

2.3 STUDIENS TROVÄRDIGHET - KÄLLKRITIK 

För att kvalitativa studier och undersökningar ska bli trovärdiga samt hålla hög kvalitet 

är det av stor vikt att välja rätt metodval. Centrala begrepp som kan förklara detta är 

validitet och reliabilitet, där validitet är det som främst diskuteras vid kvalitativa 

studier. (Bryman & Bell, 2005) Enligt författarna är dessa begrepp dock omdiskuterade 

hos forskare angående huruvida begreppen är relevanta i kvalitativa undersökningar 

eller inte. Detta beror på att validitet egentligen handlar om mätning som däremot 

oftast förknippas med kvantitativa studier. För att kunna hantera begreppen för den 

kvalitativa forskningen talar man därmed om intern och extern validitet. (Bryman & 

Bell, 2005) 

Enligt Bryman & Bell (2005) handlar den interna validiteten om tillförlitligheten i 

intervjuers resultat. För att kunna hålla denna hög valde vi att intervjua medarbetare 

inom hela organisationen samt att följa upp med ett antal intervjuer. Detta tror vi bidrar 

till högre tillförlitlighet i materialet då det har kompletterats kontinuerligt.  

Den externa validiteten är en motsvarighet till överförbarhet och den utsträckning 

resultaten är överförbara till en annan miljö eller situation. Bryman & Bell (2005) 

ställer frågan huruvida ett enda företag kan vara representativt för generaliserbarhet 

till andra företag. De menar vidare att det inte till fullo går att generalisera studien men 

att den kan representera en viss klass av objekt. Även Yin (2003) menar att det finns en 
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kritik mot fallstudier som endast baseras på ett fall. Författaren menar att det kan ge en 

begränsat ensidig bild och ingen mångfald då studien har svårigheter att replikeras.  

Detta är även vi medvetna om och vår förhoppning med uppsatsens resultat är därmed 

att andra företag med liknande förutsättningar kan få insikter och erhålla lärdomar 

kring hur de kan hantera en sådan situation som studien undersöker.  
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3. TEORI 

etta kapitel innehåller uppsatsens teoretiska ram. Den innehåller relevant teori för 

att besvara uppsatsen syfte och frågeställning. Här presenteras IOR och kontrollen 

däremellan, asymmetri och komplexitet i relationer, samt en modell som beskriver 

relationen mellan leverantör - kund.  

3.1 INTER-ORGANISATORISKA RELATIONER (IOR) 

En anledning till uppkomsten av IOR är de senaste decenniernas ökade globalisering. 

Detta har bidragit till en konkurrenskraftig marknad där företagssamarbeten kan 

minska finansiella risker för företagen. (Ghisi & Martinelli, 2006; Kraus & Lind, 2007; 

Ford et al., 2011) Företag måste även kunna anpassa sig till den snabba teknologiska 

utvecklingen med den tilltagande tekniska komplexiteten av produkter som kunder och 

konsumenter efterfrågar (Kraus & Lind, 2007).  Dock menar Cäker (2008) att IOR är 

komplexa och att de även kan innebära risker. Han menar vidare, liksom Dekker (2003) 

och Kraus & Lind (2007), att det kan finnas en överhängande risk för asymmetri och 

opportunistiskt beteende från ena parten. Donada & Nogatchewsky (2006) förklarar att 

IOR även kan medföra ett beroendeförhållande för de medverkande parterna vilket 

därmed enligt författarna indikerar att kontroll blir allt mer viktigt i IOR. 

I företag finns alltid en ständig avvägning mellan att tillverka själv eller köpa in 

produkter från ett annat företag i leverantörskedjan. (Kraus & Lind, 2007) Van der 

Meer-Kooistra et al. (2000) beskriver att företag många gånger ingår relationer utifrån 

aspekterna av make-or-buy decision. Om effektiviteten ökar och kostnaderna att 

tillverka själv överstiger vad det kostar att köpa in, finns anledning att upprätta 

relationer med andra företag. (Cooper & Slagmulder 2004, Van der Meer-Kooistra et al. 

2000) Kraus & Lind (2007) framhäver att transaktionskostnader är en central del i ett 

företags verksamhet, och kan vara ett incitament för företag att inleda samarbeten med 

andra aktörer på marknaden.  

D 
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3.2 INTER-ORGANISATORISK KONTROLL 

Forskningen kring IOR har i många fall haft fokus på att förklara valet för, och formen 

av, IOR. Däremot har ett begränsat fokus legat på kontrollen av IOR och hur de ska 

hanteras. (Dekker, 2003; Tomkins, 2001) Vidare betonar författarna vikten av 

information och hur information hanteras i kontrollen av relationer. Dekker (2004) 

menar även att förtroende mellan parterna är en viktig kontrollfunktion där mindre 

formell kontroll krävs om mer förtroende finns mellan parterna. 

 

Kontroll är en nyckelaktivitet för varje företag eftersom det sammanlänkar alla 

stödaktiviteter som är utformade för att hjälpa till att försäkra att de övergripande 

målen upprätthålls. (Dekker 2004; Otley 1994) Om företag lyckas skapa effektivitet från 

detta kan det bidra till att de kan stå sig starkare i en föränderlig värld. För att lyckas 

med kontrollen och måluppfyllnad måste företag se dels till sina interna operativa 

beslut som möjliggör en effektiv implementering av övergripande strategier, och dels ta 

hänsyn till renodlade strategiska beslut om vad som berör marknaden samt slutkunden. 

(Otley 1994)  

 

Som nämns i problemdiskussionen är kontroll en mycket central aspekt när det 

kommer till relationer mellan organisationer och hur de ömsesidigt kan påverka 

varandra. (Cäker, 2008; Dekker, 2003 & 2004; Kraus & Lind, 2007; Van der Meer-

kooistra et al, 2000; Tomkins, 2001) Ökningen av antalet IOR och deras betydelse ställer 

nya krav på chefer och har även en inverkan på den interna kontrollen i organisationer 

och hur denna genomförs. (Dekker, 2004; Cäker, 2008). Mouritsen & Thrane (2006) och 

Håkansson & Lind (2004) menar i sina artiklar att IOR kontroll är länkat till intra-

organisatoriska processer. De menar att den kontroll som används i IOR bidrar till att 

påverka själva relationen, men även influera vad som händer internt i respektive 

organisation. Därmed måste parter enligt Kraus & Lind (2007) och Cäker (2008) även 

förstå hur interna och externa aspekter av kontroll samverkar då de på ett eller annat 

sätt påverkar varandra. Exempelvis kan IOR och kontrollen mellan företagen påverka 

samt influera den interna teknologin, strategin och kompetenser i verksamheten. Denna 

påverkan kan leda till att företagen även omvärderar sin interna verksamhet, såsom 

genom förändringar i företagets identitet och kärnkompetenser (Mouritsen & Thrane, 
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2006). Vidare kan detta enligt författarna leda till ökad produktivitet och 

konkurrenskraft hos företagen. Enligt Ghisi & Martinelli (2006) kan IOR främja 

kreativitet och förbättrade processer genom att stimulera informationsutbyte mellan 

organisationerna.  

 

Formella och informella kontrollmekanismer i inter-organisatoriska relationer: 

RESULTATKONTROLL BETEENDEKONTROLL SOCIAL KONTROLL 

Ex-ante mekanismer 

 
- Måluppfyllnad 
- Incitament och belönings-

system 

Strukturella specifikationer:  
- Planering 
- Tillvägagångssätt 
- Regler och standarder 

Samarbetsurval & förtroende: 
- Interaktion 
- Rykte 
- Socialt nätverk 

Ex-post mekanismer 

 

 
Prestandaövervakning och 
belöning 
 

 

 
Beteendeövervakning och 
belöning 

Förtroendeskapande: 
- Risktagande 
- Gemensamt 

beslutstagande samt 
problemlösning 

- Utvecklande av 
samarbete 

Översättning av Dekker (2004, s 6)  

 

Tabellen ovan (Dekker 2004) beskriver tre olika IOR kontrollsätt, även kallat 

kontrollmixen, som finns mellan relationer. Oftast innehåller alla relationer en viss grad 

av de tre typerna.  För att uppnå bästa resultat används dessa omväxlande och ändras 

över tid beroende på var i relationen företagen befinner sig i. (Dekker, 2004) 

3.2.1 RESULTATKONTROLL 

För att kunna mäta resultat och utfall av IOR använder företag resultatkontroll. Enligt 

Kraus & Lind (2007) ämnar denna typ av formell kontroll att utvärdera och beräkna 

resultatet av samarbetet. Bokföring och ”öppen redovisning” är viktiga delar i hur 

resultatet av samarbetet kan redovisas så båda parter kan få översikt kring 

måluppfyllnad. Många studier på IOR fokuserar på redovisningsmått och hur det kan 

användas som ett verktyg (Dekker, 2004). Även integrerade informationssystem, 

målkostnader, kostnadskontroll, finansiella incitamentsystem och värdekedjeanalyser 

är viktiga instrument att mäta resultatkontroll med. (Kraus & Lind, 2007) 
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Förutom finansiella mått kan företagen enligt Van der Meer-Kooistra et al. (2000) även 

använda sig av icke-finansiella mått, såsom mått av kvalitet och kundnöjdhet. Oftast 

sker en mix mellan att använda finansiella och icke-finansiella resultatmått.  

3.2.2 BETEENDEKONTROLL   

Beteendekontroll är även den en formell variant av de inter-organisatoriska 

kontrollsätten. Enligt Kraus & Lind (2007) och Cäker (2008) handlar det om att båda 

parterna ska ha specifika riktlinjer för hur de ska agera i ett samarbete. Detta för att det 

finns behov av att utvärdera om mål har uppnåtts. Regler, standarder, rutiner, policys 

och strukturer för att reglera samarbetet är några av verktygen som kan användas för 

att uppnå beteendekontroll. (Kraus & Lind, 2007) Enligt Dekker (2004) finns det olika 

typer av inter-organisatorisk beteendekontroll såsom kvalitetsdirektiv, 

innovationsprogram och regler. Dekker menar vidare att beteendekontroll kan bidra till 

koordinering så att rätt arbete blir utfört. Exempelvis kan kvalitetsplaner utformas efter 

ISO-standarder för att uppnå jämlika nivåer i produktionen.  

 

Van der Meer-Kooistra et al. (2000) menar att utformningen av beteendekontroll ställer 

krav på relationerna på både makro- och mikronivå. På makronivå innebär detta att 

relationen måste stödjas av legala krav och regleringar, exempelvis i kontrakt och enligt 

branschorganisationer samt fack.  På mikronivå handlar det om att företagen ska 

koordinera sina aktiviteter med hänsyn till den andra parten i relationen. Utifrån detta 

kan passande kontrollsystem för relationen etableras. (Van der Meer-Kooistra et al. 

2000) 

3.2.3 SOCIAL KONTROLL 

Den sociala kontrollaspekten har en informell och implicit karaktär och karaktäriseras 

av värden, normer samt kultur mellan företagen (Kraus & Lind 2007). Denna typ av 

kontroll uppstår allmänt sett då chefer kan lita på att anställda utför arbetsuppgifter 

som de blivit tilldelade. (Ouchi, 1979 i Cäker 2008)  

 

Att företag har en gemensam historik och jämförbar kultur är enligt Dekker (2004) en 

viktig övervägning när företag ska ingå samarbeten och det kan påverka hur 

kontrollmixen ser ut i relationen. Enligt Dekker (2004), Cäker (2008) och Tomkins 



 21. 

 

(2001) handlar denna typ av kontroll om förtroende och tillit där utbyte oftast sker 

informellt mellan organisationer på en operativ nivå. Förtroende spelar genomgående 

en viktig roll i detta kontrollsammanhang, och det kan enligt Dekker möjliggöra för 

företagen att utveckla gemensamma mål och planer.  

Ett ämne som varit mycket omdebatterat inom IOR forskningen är huruvida förtroende 

kan ses som ett substitut eller komplement till de formella kontrollmekanismerna. En 

del forskning pekar på att förtroende och formell kontroll kan användas omväxlande 

och kallas då för en substituerande relation. Mer förtroende och tillit för den andra 

parten kan resultera i mindre användning av formella kontrollmekanismer. (Dekker, 

2004) Även Cäker (2008) menar att social kontroll och förtroende mellan 

organisationerna kan till viss nivå skapa flexibilitet i byråkratiskt styrda organisationer.  

3.2.4 LEDNINGSSYSTEM  

Ledningssystem syftar till att vara ett praktiskt verktyg för företag att leda, kontrollera, 

samordna och integrera olika delar av företags verksamhet. De kan struktureras på 

olika sätt beroende på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, och vilket område 

ledningssystemet berör. (Persson, 2004) Främst används ledningssystem för att 

förenkla processer och skapa effektivare flöden, vilket vanligtvis görs med hjälp av ISO-

standarder och vissa föreskrifter. Ledningssystemen innehåller riktlinjer, policys och 

legala krav, ibland helt eller delvis utformade efter en eller flera ISO-standarder. Syftet 

är att via systemen upprätta mål och policys som företag ska följa, samt ge vägledning 

för anställda och instruktioner så att målen kan uppnås. (www.iso.org; www.sis.se)  

Enligt Swedish Standards Institute (SIS) berör de vanligaste ISO-standarderna krav och 

riktlinjer för kvalitetsledning (ISO 9000-serien), miljöledning (ISO 14000-serien) och 

arbetsmiljöledning (OHSAS 18001 samt föreskriften AFS 2001:1). Även 

informationssäkerhet (ISO/IEC 27001) och kompetensförsörjning (SS624070) 

förekommer vanligen inom verksamheter i olika former. (www.sis.se) Dessa standarder 

fungerar som krav där en certifiering av företagets system kan ske om företaget, eller en 

kund, kräver det. (Persson, 2004). Utöver nämnda ISO-standarder finns vägledande 

standarder utan specifika krav. De kan bland annat syfta till att utveckla ett befintligt 

ledningssystem, såsom standarden ISO 9004, eller ge allmänna råd kring arbetssätt och 

rutiner såsom den nya standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000. (www.sis.se) 
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Alla standarder är enskilt utformade, men samordning av standarder är något som 

uppmuntras och ses som ett mer avancerat steg inom verksamheters ledningssystem. 

Exempelvis är ISO 9001 och ISO 14001 i grunden utformade för att underlätta 

samordning och integration med varandra och med andra delar av verksamheten. 

(www.iso.org; www.sis.se)  

Själva certifieringen av standarderna har kommit att bli ett viktigt ”kvitto” för företag 

och i synnerhet kunder i dess omgivning. Kunder får ett intyg på att verksamheten 

håller måttet, och företaget stärker sitt anseende genom att visa sig vara certifierade. 

(www.iso.org) Inom kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001 har 

certifieringen i vissa fall kommit viktigare än dess ursprungliga funktion. Med 

hänvisning till Persson (2004), som påpekar hur viktig en välfungerande och pålitlig 

leverantörsrelation är för kunder, blir certifieringen ett drivande incitament för företag 

att implementera ISO-standarder i den interna verksamheten. ISO bör i första hand 

användas som källor till råd och idéer, och i andra hand endast för certifiering av 

ledningssystem. Om ett certifierat ledningssystem införts enbart som följd av krav från 

en kund kan det komma att bli en svårare omställning om företaget på allvar vill 

integrera ledningssystemens alla delar i hela verksamheten. (Persson 2004) 

ISO 9001 - KVALITETSLEDNING 

Standarden kräver att företaget ska dokumentera kvalitetspolicy och kvalitetsmål. 

Kvalitetsledningssystemet ska återfinnas i en manual, som innefattar de rutiner som ISO 

9001-standarden kräver där viktiga delar såsom att identifiera essentiella processer 

som berör kvalitet samt övervaka, mäta analysera & kontinuerligt förbättra dessa 

processer. Här bör rutinbeskrivningar finnas för bland annat för intern revision, 

hantering av avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder, kontroll och provning 

samt olika typer av specificerande och redovisande dokument. (Persson, 2004; 

www.iso.org; www.sis.se) 

ISO 14001 - YTTRE MILJÖ  

Standarden kräver att företaget ska upprätthålla och underhålla en dokumenterad 

miljöpolicy som är meddelad till alla medarbetare, samt är tillgänglig för allmänheten. 

En beskrivning av miljöledningssystemet ska också finnas tillhands i anslutning till 

relevanta dokument som berör miljöaspekter i verksamheten, som syftar till att 
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förebygga avvikelser i miljöarbetet. Rutiner ska finnas tillgängliga för att kunna vidta 

åtgärder om miljöpåverkan skett. Varje sådan åtgärd ska stå i relation till den 

miljöpåverkan som uppkommit eller kan tänkas uppkomma. (Persson, 2004; 

www.iso.org; www.sis.se) 

AFS 2001:1 - ARBETSMILJÖ 

Detta är en föreskrift som anger legala instruktioner gällande arbetsmiljö, men dock 

inga särskilda krav på en manual eller handbok då dokumenten får återfinnas i 

företagets andra styrdokument. I samband med AFS 2001:1 ska en bedömning av risker 

för ohälsa och olycksfall göras samt en årlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och 

tillbud. Även handlingsplaner ska upprättas liksom arbetsmiljöpolicy, rutiner och 

uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. (Persson, 2004) 

Enligt Persson (2004) och ISO är det av stor vikt att ledningssystem i en verksamhet är 

tydliga och genomtänkta i sin utformning för att på så vis kunna stödja verksamheten 

som helhet och leda den framåt. Detta kan göras genom att integrera ledningssystemen 

med varandra. (www.iso.org) Integrering innebär att ledningssystem för exempelvis 

kvalitet länkas samman med miljöarbetet. Dessa kan sedan integreras med rutiner för 

inköp, konstruktion och produktion för att på så sätt täcka in viktiga och närliggande 

funktioner i verksamheten som därmed gör mer nytta tillsammans. (Persson, 2004) 

Ett integrerat ledningssystem kan härmed beskrivas som en sammanslagning av flera 

funktioner i verksamheten där även ekonomi och försäljning bland andra länkas 

samman på ett sätt som minimerar flaskhalsar (www.iso.org). Persson (2004) menar 

dock att det är en svår uppgift att implementera ett välintegrerat ledningssystem i den 

dagliga verksamheten genom att verkligen arbeta efter dem på alla nivåer. Han menar 

att det kan krävas en stor del resurser för att få det att fungera optimalt. Risken finns att 

de riktlinjer, krav och policys som ledningssystemen är uppbyggda kring, medför alltför 

en omfattande och detaljerad dokumentation som stjäl tid och resurser utan att 

utnyttjas på ett bra sätt. (Persson, 2004)  

Trots en komplex koordinering kan ledningssystem föra med sig fördelar i ett företag. 

Medarbetare kan få en helhetssyn på verksamheten och därmed en förståelse för de 

olika processerna som finns internt. (www.iso.org) Enligt Persson (2004) kan 

koordineringen av kvalitets- och miljöledning bli mer effektiv i ett företag som låter sina 
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olika funktioner verka inom ett och samma ledningssystem. Risken för suboptimering 

minskar då alla processer länkas närmare varandra, och ledningssystemet kan genom 

sin uppbyggnad leda till nyttiga åtgärder inom verksamheten. Standarderna ISO 9001 

och ISO 14001 bland andra är utformade i på detta sätt. (www.iso.org)  

Enligt Persson (2004) kan förbättringar behöva ske som följd av; ändrade kundbehov, 

ökande konkurrens, förändrad teknik, noterade brister i processer, avvikelser från 

rutiner, internt upptäckta fel och brister på produkter, klagomål och reklamationer från 

kunder, förändrad lagstiftning eller nya villkor från myndigheter. För att som företag 

kunna hantera förbättringar på mest effektiva sätt belyser Persson (2004) tre punkter 

som är generellt gångbara i situationer för företag; konstatera vilket behovet/bristen är, 

fastställa och genomföra lämpliga åtgärder samt följa upp och bedöma resultatet av 

åtgärderna. (Persson 2004) Denna aspekt är särskilt central i standarden för 

kvalitetsledning, där förbättring ingår som en av de åtta huvudprinciperna i policyn. 

(www.iso.org) Här beskrivs kundfokus som en viktig del i ledningssystemet för kvalitet 

där ett företag bör överskrida en kunds krav och förväntningar och inte endast möta 

dem, vilket kan höja ribban genom att förbättringar inom verksamheten krävs. Persson 

(2004) menar att analys av information är essentiellt för att kunna lokalisera 

möjligheter till förbättringar. Främst sker detta i syfte att analysera hur 

ledningssystemet för kvalitet fungerar, om kundtillfredsställelse, processer och 

produkter samt erfarenheter av leverantörer uppfyller kraven (Persson, 2004). 

Om ledningssystemet är välintegrerat kan det innebära en förenkling av rutiner för 

företaget att bemöta krav och förväntningar från diverse olika intressenter. Dessa kan 

vara ägare, kunder, leverantörer, samhället och massmedia. Persson (2004) berör även 

vissa punkter som är centrala i relationer mellan leverantör-kund om vad som kan tas i 

beaktning i samband med ledningssystem. Det kan röra aspekter av att som kund välja 

en god leverantör, kvalitetsledning, utveckling och konstruktion eller produktion. En 

genomgående punkt är att uppmuntra samarbetsparten till att ta initiativ till 

förbättringar på nämnda plan, som skapar värde för båda i relationen. Vidare beskriver 

Persson utvärdering och belöning av en leverantörs prestation som viktigt i 

sammanhanget, väsentligen i samband med kvalitetsarbete. Själva valet av en 

leverantör belyser han som en kombination av flera olika faktorer, såsom kvalitet, pris 

leveransförmåga, service, bemötande samt tidigare erfarenhet. (Persson 2004)  
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Persson (2004), ISO samt SIS tar upp och belyser betydelsen av att integrera 

ledningssystemen på rätt sätt. Att kontinuerligt förfina rutinerna kring dem kan leda till 

förbättringar i ett företags interna processer och högre prestationer, som långsiktigt 

kan det leda till ökad kundnöjdhet. (Persson, 2004; www.iso.org; www.sis.se) 

Ledningssystem behövs för att skapa struktur i ett företags verksamhet, och kan komma 

att bli ett vitalt element i företags långsiktiga strävan mot effektivisering och 

förbättring. (Persson, 2004)  

3.2.5 ASYMMETRI OCH KOMPLEXITET INOM IOR 

En asymmetrisk relation karaktäriseras enligt Cooper & Slagmulder (2004) av att 

relationen mellan två parter sker med ofullständig information där ena parten i många 

fall har mer information och makt än den andra. Enligt Kraus & Lind (2007) kan 

asymmetrin handla om information som kan vara till nackdel för den andra parten, där 

exempelvis prispress från kunden kan spela ut leverantörer mot varandra. Därmed 

spelar kontroll och förtroende i IOR en stor roll för att samarbetet ska kunna fungera. 

Enligt Cooper & Slagmulder (2004) och Kraus & Lind (2007) är ett incitament för 

företagen att öka informationsutbytet dem emellan, och därmed minska asymmetrin för 

att förbättra samarbetet och transparensen.   

Förutom asymmetri kan opportunism vara ett problem i relationen mellan två företag. 

Om inte tillräckligt med motivation och incitament finns för företagens samarbete kan 

det leda till att ena parten beter sig opportunistiskt. Parten kan använda relationen för 

egen nytta som kan vara till nackdel för den andra parten. (Dekker, 2004) Dekker 

(2003) framhäver i sin artikel att en risk för leverantörer i ett samarbete kan vara att ge 

information om kostnader till en kund i fel sammanhang, eftersom det kan öka 

sårbarheten och risken för opportunistiskt beteende hos kunden. Kunden kan lättare 

utnyttja en sådan kunskap till sin egen fördel, exempelvis i framtida prisförhandlingar. 

Om en kund får mycket information kan denne kräva effektivitetsförbättringar av 

leverantören, alternativt välja annan leverantör som har ett bättre erbjudande. (Dekker 

2003, Van der Meer-Kooistra et al. 2000) 

Enligt Kraus & Lind, (2007) kan både opportunism och informationsasymmetri 

reduceras om relationerna karaktäriseras av tydlig kommunikation och öppenhet dem 

emellan. Tydligare information via bokföring, prestandamätning, och möten kan enligt 
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Kraus & Lind (2007) öka effektiviteten då problemen i relationer lättare kan 

identifieras. Den ökade effektiviteten kan bidra till att båda parter lättare kan optimera 

relationen och identifiera möjligheter till lägre kostnader. 

Empiriska studier som fokuserat på IOR har oftast haft perspektivet mot den dominanta 

parten, eller studerat situationer där parterna i relationen har varit relativt jämlika 

(Håkansson & Lind, 2004, Dekker, 2003; Mouritsen & Thrane, 2006, Cooper & 

Slagmulder, 2004, i Cäker 2008). Cäker menar att det är av minst lika stor vikt att se till 

den dominerade partens synvinkel eftersom kontrollaktiviteterna hos denne ses i en 

annan kontext utifrån andra villkor. Den dominerade parten har dels sina interna mål 

att uppfylla, samtidigt som intressen från andra kunder, konsumenter och intressenter 

måste balanseras. (Cäker, 2008) 

 

Det som karaktäriserar en dominant part är att denne har övertaget i många situationer. 

Exempelvis kan det, såsom teorin ovan indikerar, handla om mer information eller att 

parten har ett visst opportunistiskt beteende. (Cäker 2008) Förutom detta kan det 

dominanta företaget ha väsentligt större kapital och nätverk, och därmed fler 

alternativa samarbetspartners. (Cäker, 2008) 

 

I en relation där ojämn maktbalans råder menar Cäker (2008) att den dominerade 

parten agerar i enlighet med den dominanta partens önskemål och krav, trots att detta 

kan innebära ineffektivitet och högre kostnader. Författaren menar dock att i 

situationer där det råder en ojämn maktbalans kan den dominerade parten erhålla 

nytta från den dominanta, såsom kunskap och konkurrensfördelar. Ett liknande 

förhållningssätt finns i Cooper & Slagmulders (2004) resonemang där det i ett 

asymmetriskt förhållande finns indikationer på att en dominant kund omedvetet kan 

öka kostnader för leverantören genom att ställa krav på vissa funktionella 

specifikationer. Om denna komplexitet överbryggs finns en större möjlighet för 

parterna att identifiera kostnadsreduktion, vilket kan leda till incitament för båda 

parterna att fortsätta samarbetet. (Cooper & Slagmulder, 2004)  

 
För att en dominerad part ska kunna hantera ett asymmetriskt förhållande krävs 

således en hög grad av förtroende mellan parterna i relationen. Särskilt när det råder 
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osäkerhet och när ett starkt beroende finns mellan parterna till följd av investeringar. 

(Van der Meer-Kooistra et al., 2000; Dekker 2003; Cäker 2008) 

3.2.6 KLASSIFICERING AV ASYMMETRISKA RELATIONER 

Enligt Nogatchewsky (2004) i Donada & Nogatchewsky (2006) kan ett asymmetriskt 

förhållande leda till att en part hamnar i en beroendeställning. Författaren beskriver i 

artikeln om fyra olika klassificeringar av kund-leverantör-relationer; marknads-, 

partnerskaps-, herravälde-, och vasallrelationen.  

I en marknadsrelation är kund och leverantör svagt beroende av varandra, och i 

partnerskapet är parterna starkt beroende av varandra. I detta sammanhang är dock 

herravälde-, och vasallrelationen mest intressanta då de är av typisk asymmetrisk 

karaktär. (Donada & Nogatchewsky, 2006) 

Herraväldet syftar till en situation där köparen är obetydligt ensidigt beroende av 

leverantören. Detta kan enligt författaren uppstå i en situation där transaktioner inte 

kräver specifika tillgångar från köparen, det finns flera potentiella leverantörer och där 

partnernas identitet är oansenlig. Kunden vill i denna situation, i linje med 

transaktionskostnadsresonemanget, välja sina leverantörer för att maximera och 

effektivisera dem i högsta grad. Detta kan enligt Donada & Nogatchewsky (2006) vara 

till fördel för kunden då de kan utnyttja en maktposition, men till risk för leverantören 

då de kan utsättas för opportunism.  

Vasallrelationen visar på en relation där köparen är väldigt beroende av leverantören. I 

denna typ av relation kräver kunden å sin sida högt specificerade tillgångar från 

köparen, leverantörerna är få och identiteten hos parterna är väsentlig. Enligt Donada & 

Nogatchewsky (2006), är denna relation till nackdel för kunden då leverantören kan 

bete sig opportunistiskt då denne har mest information. I en situation som denna är det 

av vikt för kunden att ha kontrakt och integration med leverantören för att minska 

risken (Van der Meer-kooistra et al., 2000 i Donada & Nogatchewsky, 2006).  
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3.3 INTER-ORGANISATORISKA RELATIONERS UTVECKLING 

De senaste decennierna har det skett en markant ökning av inter-organisatoriska 

relationer och forskningen kring dessa (Dekker 2003 & 2004; Kraus & Lind 2007; Ford 

et al. 2011; Tomkins 2001). Relationer mellan företag kan vara strukturerade på 

varierande sätt och de kan involvera olika omfattande former av samarbeten. (Dekker; 

2003) IOR kan ha dyadisk karaktär där två parter ingår samarbete, eller 

nätverkskaraktär där flertalet aktörer samverkar. (Kraus & Lind, 2007) Fördelarna som 

lockar i ett samarbete är resursutbyte mellan aktörerna, att lägre kostnader kan uppnås 

samt möjligheter att utveckla produkter på ett snabbare sätt.  Dessa fördelar kan 

komma att bli ett vitalt verktyg för att uppnå en strategisk framgång som gynnar 

företagen i ett långsiktigt. (Kraus & Lind, 2007; Ford et al. 2011) Samtidigt benämns en 

effektiv IOR som en möjlighet till att uppnå konkurrensmässiga fördelar för båda 

parterna. (Dekker 2004; Van der Meer-Kooistra et al. 2000; Cooper & Slagmulder 2004)  

Att bygga ett långsiktigt och stabilt samarbete med en annan organisation är något som 

kan vara både komplext, kostsamt och ta tid. Ford et al. (2011) har skapat en modell, 

vilken även Tomkins (2001) redogör för i sin artikel, som beskriver hur utveckling av en 

kund-leverantör-relation kan se ut. Det är viktigt att ha i åtanke att inte alla samarbeten 

når det sista steget eller följer modellens fyra steg på ett förutbestämt och linjärt sätt. 

Med anledning att vissa samarbeten är av kortlivad karaktär, eller att ena parten väljer 

att avsluta relationen, kan avvikelser från modellen ske. Författarna menar dock att om 

samarbetet uppnår den fjärde fasen kan det handla om ett långsiktigt samarbete som 

kan övergå till en strategisk karaktär. (Ford et al. 2011) 

3.3.1 STEG 1: FÖRSTADIE TILL SAMARBETET 

I den första fasen ställs företagen inför frågan om en relation ska ingås eller inte. Detta 

är den mest osäkra fasen då syfte och mål med ett samarbeta kan variera från 

respektive parts sida. Sett från kundens synvinkel är detta en komplex fas då denne 

snabbt kan tänka om och välja en ny leverantör för samarbete. Om kunden exempelvis 

finner en leverantör som kan erbjuda en bättre lösning till en lägre kostnad kan det vara 

anledning att byta leverantör.  
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Leverantören kan å andra sidan hellre välja att utveckla relationen med redan 

etablerade kunder då det kan spara dem tid och pengar. Många nya kunder kan 

exempelvis ha speciella krav samt att det kan medföra osäkerhet i jämförelse med de 

eventuellt pågående, stabila, relationerna.  

Anledningar till att samarbete ingås i denna fas kan bero på att parterna vill byta 

samarbetspartner eller addera en i sin existerande portfölj. Deltagande parter kan ha 

ändrade förutsättningar, exempelvis ny teknologi, som leder till att de måste inleda nya 

relationer. Alternativt kan nya samarbeten bero på att de helt enkelt vill avsluta 

existerande relationer som inte fungerar på önskvärt sätt, gällande pris och 

måluppfyllnad.  

Första stadiet handlar således oftast om en relation utan direkta åtaganden mellan 

parterna, och den viktigaste frågan parterna ställer sig i detta läge är:  

”Hur kan vi utveckla ett förtroende mellan oss för att skapa en relation som kan 

utvecklas? ” 

Andra frågor som företagen oftast ställer sig kritisk inför är: Vad får vi ut av samarbetet? 

Hur mycket måste investeras i samarbetet för att det ska fungera? Hur mycket måste vi 

ändra på vårt sätt att arbeta sedan innan? Hur mycket nytt måste vi lära oss för att kunna 

hantera den nya parten? Det kan med andra ord vara en komplex fas då det kan vara 

svårt att förstå motpartens motiv med samarbetet. (Ford et al. 2011) 

3.3.2 STEG 2: DET UTFORSKANDE STADIET  

I detta stadium håller kunden och leverantören diskussioner samt förhandlingar om vad 

som eventuellt kan uppnås med samarbetet. Denna fas karaktäriseras av att företagen 

inte vet mycket om att arbeta med varandra, och stor osäkerhet kan fortfarande råda. 

Oftast vet de inte än vad den andra parten kräver, likväl som de inte vet vad den andra 

parten vill ha ut av förhållandet. (Ford et al. 2011) 

Det utforskande stadiet handlar således om att företagen måste lära av och om 

varandra. Här lägger företagen ner mycket tid för att försöka minska osäkerheten, och 

det är här de inser OM de vill gå vidare med samarbetet. Fasen karaktäriseras därmed 

genomgående av stor osäkerhet; kommer kunden verkligen köpa den efterfrågade 
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kvantiteten? Likväl som kunden frågar sig om leverantören kommer leverera det som 

lovats.  

Stadiet handlar många gånger om att företagen ingår ett tillfälligt samarbete. Detta kan 

ske exempelvis genom att leverantören skapar en prototyp eller nollserie för att kunna 

lägga grund till ett fortsatt samarbete. Om samarbetet ska kunna utvecklas till steg tre 

är det av vikt att företagen börjar överväga att göra verkliga åtaganden. De måste alltså 

övertyga varandra om att de är seriösa med samarbetet samt bevisa att båda ska få 

vinning. Sammanfattningsvis handlar fasen om att diskutera, lära och förhandla. (Ford 

et al. 2011) 

3.3.3 STEG 3: DET UTVECKLANDE STADIET  

Om samarbetet har uppnått denna fas innebär det att relationen mellan parterna växer 

volymmässigt eller ändrar karaktär på ett positivt sätt. Det kan handla om att en ny 

order läggs eller att stora, betydelsefulla kontrakt skrivs. För återkommande 

samarbeten kan det handla om att den beställda volymen ökar på initiativ av kunden.  

Det utvecklande stadiet kännetecknas av att relationen stärks ytterligare och att 

resurser knyts till varandra. Osäkerheten har sannolikt minskat mellan parterna då 

ambitionerna med samarbetet förmodligen blivit tydligare. Lärandet mellan 

organisationerna har nu övergått till en mer ömsesidig karaktär och istället för att lära 

om varandra, lär sig företagen med varandra.  

Denna del handlar ofta om stora investeringar för att kunna utveckla produkter och 

processer. Parterna kan till och med ändra på sig för att passa in på den andra partens 

förväntningar. Dock måste detta ske av ömsesidig karaktär för att samarbetet ska 

fungera i denna fas.  

I det tredje stadiet börjar det informella samarbetet spela allt större roll, då det formella 

inte är tillräckligt. Detta kan dock vara kostsamt och svårt att kontrollera. Ömsesidigt 

förtroende och informell anpassning kommer därmed spela stor roll för att kunna bygga 

vidare på förhållandet.  Fungerar inte detta på önskvärt sätt kan samarbetet av olika 

skäl brista och inte gå över i fjärde fasen. (Ford et al. 2011) 
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3.3.4 STEG 4: DET STABILA STADIET 

En relation mellan kund och leverantör uppnår det fjärde stadiet om relationen 

karaktäriseras av stabilitet i lärande och åtagande till varandra. Relationen kan uppnå 

denna fas om exempelvis rutiner har införts. Långt ifrån alla förhållanden uppnår denna 

fas och det är därmed svårt att säga hur lång tid det kan ta innan denna fas eventuellt 

uppnås.  

Problem som kan uppstå i denna fas är att rutinerna som gör att samarbetet kan hålla 

nere kostnaderna, inte blir ifrågasatta och utvecklade i takt med att relationen ändras. 

Författarna exemplifierar denna process som ett fall där leverantören levererar mer 

produkter än kunden egentligen behöver. Alternativt kan någon av parterna i 

förhållandet bli allt för beroende av sin motpart.  

Om företagen uppnår denna fas medföljer det även många positiva fördelar. De största 

fördelarna med att uppnå detta stadium är att parterna erhåller ett stabilt kund-

leverantörs förhållande. Stabiliteten kan bidra till etablerandet av standarder, rutiner 

och normer som i sin tur kan utöka förtroendet mellan parterna och därmed minska 

osäkerhet. Samarbetet kan efterhand uppnå långsiktig karaktär och skapa ekonomiskt 

värde för bägge parter där kunden och leverantören ser varandra som en viktig tillgång. 

(Ford et al. 2011) 
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4. EMPIRI 

etta kapitel redogör för resultaten från vår insamlade empiriska data. Kapitlet 

inkluderar djupgående muntliga intervjuer av medarbetare på flera nivåer. Vi 

kommer inledningsvis att introducera fallföretaget, för att sedermera leda in läsaren på 

specifika fenomen vi sett internt i företaget. Resultaten av vår empiriska information 

utgör grunden för den följande analysen. Hillerstorps Trä kommer vidare att benämnas 

HT. 

4.1 PRESENTATION AV FALLFÖRETAG – HILLERSTORPS TRÄ AB 

”Hillerstorps Trä AB skall utveckla, tillverka, importera, lagerföra och sälja möbler 

med tillbehör för utemiljö och uterum till kunder i Norden och EU-området med högt 

ställda krav på design, kvalitet, service, logistik och miljöansvar”.  

               (Årsredovisning (ÅR) 2010-2011) 

4.1.1 KORT TILLBAKABLICK 

Vårt första personliga möte med medarbetare på 

HT ägde rum i de Småländska skogarna, närmare 

bestämt Hillerstorp i Gnosjö kommun. Efter en 

tidigare muntlig intervju per telefon med VD för 

HT fick vi chans att få en ”verklig” insyn i vårt 

fallföretag.  

 

 HT grundades under 1920-talet och är idag Skandinaviens största tillverkare av 

utomhusmöbler (hillerstorp.se, 2011). År 2010/2011 hade företaget en omsättning på  

350 Mkr, en ökning med 17 % från föregående år. (ÅR 2010-2011) HT är moderbolag i 

Hillerstorps Trä-koncernen, där moderbolaget sedan 1929 varit verksamt i Hillerstorp. 

Här finns lager, huvudkontor och fabrik på ett och samma ställe (hillerstorp.se, 2011).  

VD och ägare av HT, Vincent Andersson, berättar att det var hans farfar som grundade 

företaget. Idag ägs HT av Vincent och hans bror Göran Andersson och sedan 2007 

tillkom ännu en delägare, Jesper Hallner. 

 

D 
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 HT har en lång historia, VD berättar för oss att HT under alla år har ägts av familjen 

Andersson. Företagets fokus och kärnverksamhet har dock inte alltid varit 

utomhusmöbler. Denna trend satte fart en bit in på 60-talet. Idag säljer och tillverkar 

Hillerstorps Trä AB möbler i trä, konstrotting, stål och aluminium, men företaget säljer 

även dynor i alla dess former och färger (hillerstorp.se, 2011).  

4.1.2 KUNDER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE TILL HILLERSTORPS TRÄ  

”Kunden ska alltid stå i centrum, vi vill känna vår kund. Det räcker inte att bara ha 

bra teamwork utan man måste kunna tillverka det som kunden vill ha och förväntar 

sig”.                                                      (Vice VD) 

 

HT både tillverkar och säljer möbler i sitt eget varumärke ”Hillerstorps Trä” men 

producerar även till kunder i deras varumärken.  I år har de enligt Vice VD tillverkat 50 

Mkr av det egna sortimentet. HTs största återförsäljare, det vill säga en kund som säljer 

HTs möbler i HTs egna varumärke, finns runt om i Sverige – från den sydligaste 

breddgraden till den norra delen av landet (hillerstorp.se, 2011). Företagets största 

återförsäljare och kund är Plantagen. Av HTs totala omsättning 2010/2011, bestod 160 

Mkr av intäkter från samarbetet med Plantagen. Andra återförsäljare som HT 

samarbetar med är ICA, COOP och Europa Möbler (EM).  
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HT har även expanderat över de nationella gränserna och har idag inköpskontor i Kina 

och Vietnam. 

”Vårt kinesiska dotterbolag, Hillerstorp Asia Ltd, tillverkar sedan flera år tillbaka de 

möbler vi själva utvecklat och anpassat efter såväl moderna som klassiska miljöer”.      

(www.hillerstorp.se, 2011) 

Enligt 2010/2011 Års Redovisning gör HT prognosen att ”efterfrågan för utemöbler 

förväntas vara fortsatt god i de nordiska länderna och övriga Europa”.  Vidare önskar HT 

”en miljömedveten tillverkning med högt förädlade produkter och fortsatta satsningar i 

Sydostasien då framförallt i Kina, detta gör att koncernen och moderbolaget bedöms stå 

väl rustat för framtiden”. (ÅR 2010-2011)  

 

Då företaget på senare år haft kapacitetsbrist att utföra egen tillverkning har de även en 

underleverantör i Estland som de samarbetar med. VD berättar att samtliga dynor 

produceras vid egen fabrik i Rumänien och alla rottingmöbler produceras i Kina, samt 

att de har underleverantörer i Vietnam. Något som enligt VD karaktäriserar HTs möbler 

är kvaliteten på möblerna de tillverkar. Miljö & Kvalitetschef Fredrik Faxander berättar 

att de utgår ifrån ”kvalitetsmål både för egentillverkning och importverksamheten”. 

Vidare berättar VD att trots inköp från utlandet fokuserar HT på att producera 

trämöbler i Sverige. Speciellt brinner de för materialet furu.  

4.1.3 ORGANISATIONSSTRUKTUR OCH KULTUR 

När vi besökte Hillerstorps Trä, valde vi att intervjua följande personer: Vincent 

Andersson (VD och ägare), Jesper Hallner (Vice VD och delägare), Fredrik Faxander 

(Miljö-och Kvalitetschef), Coung Van Troung (Produktionsplanerare), Sara Rojas 

(Förman Ytbehandling och Paketering) samt 13 produktionsanställda. 
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Vice VD Jesper Hallner säger under vår intervju att organisationskulturen är stark, på 

det vis att han ”upplever att de anställda har ’commitment’ till företaget”. Han berättar 

vidare att ”det är ett familjeföretag med harmoni” och att ”man har respekt för varandra”. 

Personalansvarig Birgitta Svensson berättar att inom HT arbetar totalt 13 olika 

nationaliteter.  Under intervjun med förman Sara Rojas, ställde vi ett antal frågor som 

berörde ämnet kring en mångkulturell organisation och undrade hur det egentligen 

fungerade på golvet vad gäller kommunikationen. ”De som är nya och samtidigt har svårt 

med svenska språket, kan det ibland ta ett tag för innan de kommer in i arbetet.”, ”Man lär 

sig från varandra, men det viktiga är att alla vill ha jobb och vill visa att man kan”.  Hon 

avslutar vår intervju med att berätta om en kille som jobbar inom produktionen och 

som ursprungligen kommer från Rumänien. ”Han kan knappt svenska, men har en stark 

vilja, det är viktigare är språket.”  

 

4.2 HILLERSTORPS TRÄ - OPERATIVT ARBETE FÖRE IKEA 

VD berättar att HTs produktionsmål är att produktionen ska öka med 5 % per år. Vidare 

berättar han att de har ett lager och en produktionsyta på totalt 40 000 kvadratmeter, 

vilket gör att HT kan erbjuda kunder och återförsäljare stora lagerutrymmen till lägre 

lagerkostnader. 
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Vice VD berättar för oss att HT är starkt säsongsberoende ”under hösten tillverkas 

möbler som HT lägger på lager”. Han fortsätter berätta om att de första utleveranserna 

till marknaden sker i februari månad varje år. Med början i februari till slutet av augusti 

ska HT tillverka och leverera kundorder. Det är under denna tid som de har mest att 

göra, och hösten blir oftast lugnare. 

4.2.1 FRÅN TILLVERKNING TILL PRODUKT 

Under intervjuer med anställda önskade vi få en förståelse över hur tillverkning inom 

HT fungerar. Vice VD beskrev hur material blir till färdig produkt och berättade att 

processen börjar med att de ser en marknadsefterfrågan.   

 

HT utvecklar först en idé som blir till en ritning. För att veta om de kan producera efter 

ritningen och de krav som ställs därefter, görs en prototyp. Denna granskas länge och 

väl och de funderar kring förbättringar och hur de möjligen kan effektivisera 

produktionen när den väl drar igång. För att säkerställa att allt går rätt till och att 

produkten blir som kund (återförsäljare) förväntar sig är nästa steg i 

tillverkningsprocessen att producera en nollserie. Tillsist får produktionen godkännande 

att börja tillverkningen, s.k. seriestart.  
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4.3 VERKSAMHETSHANDBOK  

”Koncernens moderbolag bedriver från och med 2008-09-28 anmälningspliktig 

verksamhet enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 1998:899. I den svenska produktionen används FSC-certifierad 

träråvara. Moderbolaget är sedan år 2005 miljöcertifierat enligt ISO 14001”  

(ÅR 2010/2011 ) 

 

Under intervju med Faxander får vi reda på att HT är certifierade och anpassade till 

kraven i ISO 9001 och ISO 14001 samt FSC och arbetar enligt föreskrifterna i AFS 

2001:1 (Systematiskt Arbetsmiljöarbete). ISO 9001 är en kvalitetsstandard som 

definierar specifika kvalitetsprinciper och ISO 14001 en standard som definierar 

miljöprinciper. HT arbetar i enlighet med denna certifiering i den kvalitets- och 

miljöledning som är utformad inom företaget. Utifrån dokument vi tagit del av och 

information från kompletterande intervjuer finns allt som berör dessa ledningssystem 

samlade i HTs egen Verksamhetshandbok. Verksamhetshandboken berör i korta drag 

områden inom marknad, produktion, ledningens ansvar, organisationen, inköp, 

personal samt andra områden såsom avfallshantering, kemikaliehantering, och 

nödlägesberedskap. Handbokens riktlinjer och handlingsplaner används för att förenkla 

processer inom företagets ledningssystem men också för att skapa effektivare flöden 

och uppföljningsmöjligheter. 

 

Ledningssystemen hanteras på olika nivåer i organisationen och målet 

är att slutligen implementeras i den operativa verksamheten. 

Verksamhetshandboken med dess ovan nämnda ledningssystem 

fungerar alltså som en mall över hur medarbetare väntas arbeta.  

 

STYRELSEN i HT är det vägledande organet inom organisationen. 

Medlemmar i styrelsen utarbetar HTs visioner, mål, affärsidé och 

strategier som medarbetare väntas följa och arbeta efter. VD berättar 

att det är styrelsen som gör den övergripande planeringen för 

verksamheten. 
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LEDNINGSGRUPPEN i HT har en operativ roll. Här utarbetas verksamhetsplaneringen. 

Verksamhetshandboken, som ligger till grund för hur det dagliga arbetet ska fungera, 

utformas och följs upp av ledningsgruppen. Under deras möten diskuteras hur hänsyn 

tas till uppsatta mål och måluppföljelser. Vidare kollar man på handlingsplaner och hur 

de genomförs. Ledningsgruppen gör riskanalyser för miljö och arbetsmiljö och de tittar 

även på förbättringar och kundtillfredsställelse. Vi har i samtal med Vice VD fått erfara 

att de även analyserar kompetensförsörjningen och delegeringen av arbetsuppgifter.  

 

PRODUKTIONSLEDNING verkställer produktionen tillsammans med medarbetare i HT. 

De följer upp ledningsgruppens mer detaljerade operativa uppgifter, exempelvis hur 

ledningssystemen följs. Varje måndag har förmännen tillsammans med Vice VD, Miljö– 

& Kvalitetschef, Produktionschef och Personalansvarig möte för att gemensamt gå 

igenom hur veckan varit.  Rojas som är förman för Lackering- & Packavdelningen, 

berättar att under dessa möten diskuteras frågor som problem med maskiner, om det 

funnits konflikter, och om material med dålig kvalité har levererats från 

underleverantörer. Detta möte är det enda mötet där kommunikation i grupp med 

förmän tillsammans med ledning sker. I annat fall sker ”löpande informella kontakter på 

golvet”, menar Vice VD. Det diskuteras ”prioriteringar och planering inför kommande 

vecka”, vilket Vice VD nämner i samband med att han också berättar om 

måndagsmötena. De frågor och/eller problem som diskuteras här tas vidare upp på 

skyddskommittémötena.  

 

PRODUKTIONSANSTÄLLDA utgör alla kollektivanställda inom produktionen. HT är ett 

processföretag där större delen av medarbetarna arbetar med tillverkningen i fabriken. 

Arbetet görs på ackord, vilket innebär att produktionsanställda måste uppnå specifika 

tillverkningsmål per timme.  

Medarbetare väntas följa de principer och standarder samt föreskrifter som HT antagit 

och som finns beskrivna i Verksamhetsboken. De anställda i produktionen styrs till stor 

del av förmännen som kontrollerar att medarbetare ”gör på rätt sätt”.  Förman Rojas 

berättar att ”förmännen informerar vad som är tillåtet och inte tillåtet”. 

Produktionsgruppen har sedermera det övergripande ansvaret i sammanhanget då de 

följer upp arbetet i produktionen och ser till att handlingsplaner och mål blir uppfyllda. 
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4.3.1 ARBETSMILJÖ 

”Skyddskommitténs konkreta uppgift är att säkerställa att medarbetare har en säker 

arbetsplats att jobba på”, säger Vice VD när vi, vid en kompletterande telefonintervju, 

ställer frågor kring hur HT jobbar med säkerhet. HT utför regelbundna 

skyddskommittémöten som är ett sätt att skydda medarbetare så att skador inte 

upprepas. Vice VD berättar vidare att det finns ett oberoende skyddsombud som 

medarbetare kan anmäla fel eller brist till.  

Vi frågade Vice VD om mötenas form och om dess frekvens har förändrats, i och med 

IKEA som dominant kund. Han berättar att tillverkningen till IKEA har inneburit att 

betydligt fler enheter ska produceras, under en relativt kort tid. Mötena har därför 

blivit mer behovsanpassade. Vice VD berättar vidare att det är lag på möten av denna 

form och dessa är har inte uppkommit på senare tid på grund av IKEAs order. Med 

andra ord har HT så länge som verksamheten varit igång följt upp med 

skyddskommittémöten. 

Mötesdeltagare är både av extern- och intern karaktär. Bland annat medverkar 

Produktionschef samt Miljö- & Kvalitetschef. (Mötesprotokoll, Skyddskommittémöte 

2011-09-27). Ibland om situationen kräver det tas även en expert in på området.  

Mötena inleds med att ”skyddskommittén går igenom hela fabriken”, ”Mellan mötenas 

gång får man in rapporter, exempelvis om skador som inträffat eller skador som man tror 

kan inträffa.” Vice VD berättar att skadorna i produktionen har ökat i omfattning sedan 

de började producera IKEAs order. Då produktionen är på högvarv leder detta också till 

att fler skador kan ske. Åtgärder som tas är först och främst att man ”stänger ner den 

maskin där skadan skett tills åtgärder är vidtagna”.  

 

4.4 ÖVERGRIPANDE ILLUSTRATION 

Vi har valt att genom en illustration beskriva HTs interna verksamhet och hur företagets 

”aktivitetsflöden” i ledningssystemen följer i det övergripande arbetet. Instruktioner för 

hur detta ska skötas finns i företagets nämnda Verksamhetshandbok. 
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Styrelsen och ledningsgruppen fungerar, som nämns ovan, som det organ i HT vars 

uppgift är att säkerställa att den övergripande planeringen verkställs och att 

ledningssystemen i HTs Verksamhetshandbok följs. Riktlinjer och standarder som finns 

här sammanfattar hur HT ska och bör arbeta i det dagliga arbetet. Uppföljning av 

ledningssystemen samt revideringar diskuteras här i detta första steg i vår illustration.  

 

Verksamhetsplaneringen inkluderar produktionsgruppen, även denna ovan nämnd. 

Produktionsgruppen och representanter från ledningen har under måndagsmöten 

diskussioner kring hur det operativa arbetat fungerar, exempelvis hur medarbetare 

sköter sina arbetsuppgifter och om produktionsmål uppfylls samt om krav följs.  

Förmännen rapporter hur avdelningen arbetar och om exempelvis skador skett, om 

arbetsmiljö är tillfredsställande eller om någon maskin är bristfällig vad det gäller 

säkerhet.  Under måndagsmötena planerar de även kommande veckor och vad för mål 

man ska sträva efter.  

 

Under det operativa arbetet utförs själva arbetet under de förutsättningar och krav 

som framställts i bland annat verksamhetshandboken. Uppföljning och dokumentation 

av ledningssystem och hur arbetet efter detta följs, bör ske på alla nivåer och HT gör 

detta genom exempelvis under måndagsmötena.  Under intervjuer har det erfarits att 

uppföljning och dokumentation är något som inom HT kan förbättras.  Analys av 

arbetet görs genom att ansvariga granskar utfallen av produktionsmålen. Är kunden 

tillfredsställd och har man levererat i tid?   

 

 



 41. 

 

4.5 HILLERSTORPS TRÄ I SAMARBETE MED IKEA 

I juni månad 2011 erhöll Hillerstorps Trä AB deras största order någonsin från 

möbeljätten IKEA. IKEA har samarbeten med över 1300 leverantörer i 50 länder 

(www.ikea.com), där HT idag är en av dem. Genom intervju med Vice VD får vi reda på 

att ordern innebär en ökad omsättning på 42 Mkr. Ett stort fokus har under 2011 legat 

på IKEAs order och HTs egen tillverkning har till viss del fått stå vid sidan. 

”Användningen av fabriken har förändrats. Idag är kapacitetsutnyttjandegraden, tack 

vare IKEAs order, uppe i cirka 70 % av vår totala kapacitet”, berättar Vice VD. 

Anledningen till detta är att produktionskapaciteten nästintill är maximalt utnyttjad i 

jämförelse med tidigare produktionskapacitet.   

 

VD berättar att IKEA länge varit en återkommande kund och HT är nu väldigt glada över 

det återupptagna samarbetet dem emellan. Vi får erfara att HT tjänar mindre på ordern 

från IKEA i jämförelse med vad de skulle kunnat tjäna på att tillverka deras egna 

sortiment. Dock menar Vice VD att ”Så länge som vi har ledig kapacitet, så länge som det 

finns maskiner, är det en bra affär.”  VD upplever att IKEA är en trendsättare på 

marknaden. ”IKEA marknadsför intresset för furumöbler och vi tror och förväntar oss att 

vi kommer sälja mer från vårt eget varumärke i vårt eget furumöbelsortiment”. Han 

berättar även att det i dagsläget förhandlas om ännu en order mellan HT och IKEA.”  

4.5.1 IKEA OCH IWAY   

”IWAY standarden är generell och tillämpas på alla IKEAs leverantörer” 

     (Miljö- & Kvalitetschef) 

IWAY - The IKEA Way är IKEAs Code of Conduct, även kallat uppförandekod. Denna 

bygger på lagkrav och policys som är utarbetade av IKEA. IWAY säkerställer att 

leverantörer till IKEA vet vad de kan förvänta sig av IKEA som kund, men samtidigt är 

IWAY en uppförandekod som specificerar vad IKEA förväntar sig och kräver av sina 

leverantörer. Bland annat omfattar IWAY arbetsförhållanden, förebyggande av 

barnarbete, miljö och ansvarsfullt skogsbruk. (www.ikea.com)  
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På IKEAs hemsida kan vi läsa:  

”Leverantörerna har ansvar för att kommunicera innehållet i IKEAs uppförandekod 

till sina medarbetare och underleverantörer, och se till att alla åtgärder som krävs 

genomförs vid de egna anläggningarna.”  

(www.ikea.com) 

Enligt Faxander har IWAY en stor påverkan på HTs interna ledningssystem. ”IKEA 

utför ganska många revisioner både inom miljö- och arbetsmiljöområdet (IWAY) och 

kvalitetsområdet.” Faxander menar vidare att ”Företag i Sverige inte har några 

problem att uppfylla krav från IWAY som till exempel förebyggande av barnarbete, 

diskriminering, hygienfaktorer, övertidsersättningar enligt lag.” ”Det som berör HT 

mest är avsnitt om miljö, kemikalier, avfallshantering och brandberedskap.”  

Förutom kraven från IWAY har IKEA även andra standarder som företaget ska leva 

upp till, bland annat mål för kvalitet. Enligt Faxander har kraven beaktats i rutiner 

som finns i verksamhetssystemet.  

4.5.2 FÖRÄNDRINGEN   

Vi inledde våra intervjuer i företagets styrelserum. På kortsidan av rummet kunde vi se, 

något som vi senare fick berättat för oss, en av IKEAs möbelprototyper. Här hade 

nyligen en utbildning ägt rum kring kvalitet och miljö. De produktionsanställda hade 

under utbildningens gång med egna ögon fått avgöra vad som bland annat ansågs vara 

bra och dålig kvalitet (Miljö- & Kvalitetschef). Vice VD framhäver att man under dessa 

utbildningar ”tar verkliga fel och konkret och rent fysiskt visar för medarbetare vad det är 

som gäller”.  

 

Vice VD berättar i en kompletterande mailintervju att HTs verksamhet under hösten i 

vanliga fall brukar vara ”lugn” och utan utleveranser. ”I och med att vi fick en IKEA order 

har vi kunnat använda våra produktionsresurser (maskiner) under hösten upp till 70 % av 

vad fabriken maximalt klara av.” Under våren har HT så gott som alltid mycket att göra. 

Kundorder kommer in och mycket av HTs egentillverkning som legat i lagret tar under 

denna period slut. ”På grund utav IKEAs order kommer vi troligen att få en period under 

våren då vi måste utöka 2-skiftet till fler avdelningar för att hinna med vår egen 



 43. 

 

produktion av HT möbler, vi närmar oss då 100 %”. Han tillägger i mailet med att säga: 

”En härlig utmaning”. 

 

Vice VD berättar att det inom HT under ett antal år har skett en minskning av anställda i 

produktionen. Detta har inneburit en drastisk förändring internt då 

produktionskapaciteten legat på sparlåga i samband med omvärldsfaktorer. Enligt ÅR 

2010/2011, arbetade 96 personer inom företaget, vilket var innan IKEAs order. Under 

intervju med personalansvarig Birgitta Svensson berättar hon att företaget inom loppet 

av 4 månader har anställt ytterligare 62 medarbetare inom produktionen. Vice VD 

kompletterar med informationen att de i dagsläget, 2011-12-01, har 158 medarbetare 

inom HT. Enligt Birgitta Svensson har denna fördelning uppkommit till följd av IKEAs 

order som krävt en större produktionskapacitet. Som nämnts tidigare har graden av 

kapacitetsutnyttjande i produktionen ökat markant.  

 

Vice VD tror att en anledning till att IKEA väljer HT som leverantör dels beror på HTs 

leveranssäkerhet och dels den geografiska närheten till Älmhult. På detta vis blir det 

lättare för möbeljätten att kontrollera tillverkningen och förbättra produkten. En annan 

anledning att IKEA väljer HT som leverantör beror även på att ”IKEA känner HT sedan 

många år tillbaka”. 

 

4.6 HILLERSTORPS TRÄ OPERATIVA ARBETE MED IKEA 

Vid en mailintervju med Miljö- och Kvalitetschef beskrivs att IKEAs rutiner skiljer sig 

från HTs egna, där de nya rutinerna inneburit en period av anpassning och omställning. 

Förman Sara Rojas berättar för oss att när ordern kommer in har IKEA specifika 

ritningar och en speciell design på möbler som HT ska tillverka efter. Rojas uppgift är 

att visa medarbetare hur de ska arbeta på bästa och mest effektiva sätt. Vidare är 

hennes uppgift att i kommunikation med ledningen informera medarbetare på golvet 

vad som krävs utifrån IKEAs krav. Faxander tillägger i mailintervju att ”IKEAs 

virkessorteringsstandard skiljer sig från HTs egna, där IKEA har något hårdare krav, 

vilket innebär att all personal måste utbildas i skillnader mellan standarderna.”  
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Förhandlingsprocessen och informationsutbytet sker på olika nivåer mellan parterna 

och gemensamt diskuteras om HT kan genomföra IKEAs krav på tillverkningen. Vice VD 

berättar att förhandlingar kund-leverantör emellan ofta sker under en lång period innan 

offert kan antas. De involverade i processen och förhandlingarna är representanter från 

båda företagens avdelningar som exempelvis inköp-, sälj-, design- och 

konstruktionsavdelning. När en ritning erhålls från kund, i detta fall IKEA, krävs först 

och främst en diskussion internt inom företaget. Produktionsledning och 

produktionsgrupp diskuterar om det är möjligt att producera efterfrågad order. ”Frågor 

kring om man kan producera enligt IKEAs principer diskuteras”, berättar VD. När 

frågorna ”kan vi” och ”ska vi” är besvarande, återstår att producera en första prototyp. 

”Under detta stadie bör man granska sig själv och kontrollerar att det fungerar att 

producera så många enheter som orden säger.” Härefter tillverkas en nollserie, i detta 

fall 5 % av den totala orden.  

 

En interaktion sker kontinuerligt under hela processen från ritning till produktion. 

Under samarbetet sker även en ”öppen redovisning” med IKEA. Vice VD berättar att 

kalkylen är fullständigt transparent, där bland annat alla komponenter som köps in, HT 

egna rörliga och fasta kostade och lönekostnader noga redovisas för IKEA. 

Faxander menar att samarbetet med ett stort företag både är tids- och resurskrävande. 

”Mycket dokumentation och uppföljning sker.” Men han tillägger att kommunikationen 

med IKEA är god, och ”det råder inte en envägskommunikation utan det finns utrymme 
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för diskussioner”. Han tillägger i mailintervju att ”ett långsiktigt samarbete med kund är 

intressant med rätt prisbild och rätt volymer”. IKEA kontrollerar arbetet under hela 

processens gång från det att man tillverkat den första prototypen och genom hela 

tillverkningsprocessen. HT diskuterar om det bör ske omställningar eller förbättringar 

och om företaget kan effektivisera produktionen för att öka kundnöjdheten. 

4.6.1 MILJÖ OCH KVALITETSARBETE 

Miljö- & Kvalitetschef menar att samarbetet med IKEA innebär hårdare och tuffare krav 

vilket sätter press på HT. IKEA har ständiga kontroller och gör stickprov och tester på 

produkter för att säkerställa att de håller en avtalad standard och kvalitét. Faxander 

berättar vidare att IKEA lägger stor vikt vid självdeklaration av leverantörer. I samband 

med miljöledning handlar det främst om att ”bekräfta att man inte använder förbjudna 

eller potentiellt farliga specifika kemikalier”.  HT måste därmed garantera att kemikalier 

inte används genom att signera ett självdeklarationsdokument. Andra aspekter av 

miljöarbetet har dock inte påverkats. De har god styrning genom företagets egna 

miljöledningsrutiner och ISO 14001 berättar Faxander. 

På frågan om HT arbetar annorlunda med miljöledningen på grund av samarbetet med 

IKEA får vi svaret att de inte gör det nämnvärt i dagsläget. Han berättar då för oss att de 

längre fram kommer att arbeta med något som kallas ”Möbelfakta”. Detta är 

standardiserade samlings krav för företag inom möbelbranschen. Dessa krav inkluderar 

områden inom kvalitet (stabilitet/hållbarhet) samt miljö och socialt ansvar.  ”När vi 

börjar arbeta aktivt med Möbelfakta kommer vi att kunna anamma IKEAS modell för 

självdeklarationer av möbler.”, ”Det ger oss en kontroll på vad leverantörerna använder 

för kemikalier eller ämnen i produkterna.”  

Faxander menar att HT i takt med IKEAs krav även har behövt ställa högre krav på sina 

underleverantörer. Vice VD tillägger att IKEA strävar efter att få till lägsta möjliga pris, 

vilket medför att prispress sätts på HT som i sin tur måste ställa krav på sina 

underleverantörer i värdekedjan. ”Då IKEA vill ha kvalitet på sina möbler till ett billigt 

pris, krävs att även våra leverantörer går med på detta”.  
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4.6.2 UPPFÖLJNING OCH KONTROLL 

Produktionsplanerare Coung Van Troung berättar för oss att en ständig uppföljning 

sker för att se vad som måste förbättras med anledning att hitta mer effektiva sätt att 

arbeta. Troung menar att ”när HT jobbar efter IKEAs krav måste ständig statistik samlas 

in”. Detta för att kunna göra en sammanställning för att se kassaktionen. ”Det sker en 

ständig uppföljning för att se var som har gått snett”. Vidare berättar han att de inte haft 

lika många uppföljningar inom tillverkningen av eget sortiment, men att de nu har 

insett att en ”tätare uppföljning är ett måste för att inget ska bli fel. 

När vi ställer frågan kring vilka konkreta verktyg som IKEA använder sig av för att 

”kontrollera” kvalitets- och säkerhetsarbetet hos HT svarade Faxander ”man utför 

ganska många revisioner både inom miljö-och arbetsmiljöområdet (IWAY) och 

kvalitetsområdet.” Han fortsätter berätta att vid produktionsstart, i anslutning till 

nollserien, läggs stora resurser på uppföljning. ”IKEA lägger stort fokus i 

produktutvecklingsskedet för att slippa att problem dyker upp under tillverkningen” 

Faxander fortsätter berätta att det under nollserien finns personal från IKEA på plats 

och besiktigar samt provmonterar alla möbler och det är även av stor vikt för HT att 

föra statistik över produktionsfel för att kunna förbättra dessa. När HT fått ett 

godkännande från IKEA, med andra ord att nollserien gått igenom, innebär detta att HT 

är redo för att börja producera.  

 

4.7 HILLERSTORPS TRÄ ”EFTER” IKEA 

Vice VD berättar att de största förändringar som skett vid IKEAs order är internt och att 

medarbetare har påverkats på så vis att de nu måste ta hänsyn till två kvalitetssystem. I 

dagsläget måste HT beakta både krav och riktlinjer som finns i den egna 

verksamhetshandboken med ledningssystemen och även IKEAs krav från IWAY samt 

andra standarder. Vice VD berättar vidare att HT aldrig tidigare jobbat med två 

kvalitetssystem samtidigt. IKEAs kontrollaktiviteter måste därmed integreras med 

riktlinjer för kvalitetsledning som finns inom HT. Under samarbetet med IKEA tvingas 

de följa IWAY och andra krav såsom höga krav på virkessorteringsstandarder. Faxander 

berättar under en intervju att ”IKEAs virkessorteringsstandard skiljer sig från HT egna 

ledningssystem. Det är av stor vikt att vara noga med att under tillverkningen 
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kontrollera varje spricka och flis i det virke man arbetat med. ”Vi har tidigare inte jobbar 

på detta detaljerade sätt”. På frågan om vad arbetet som Miljö- & Kvalitetschef innebär 

idag då IKEA är med i bilden beskriver Faxander några typiska arbetsuppgifter ”Det kan 

röra sig om produktkvalitet såsom virkessortering, kvalitets- och miljörevisioner, prover 

och tester, självdeklarationer från leverantörer, IWAY med mera.” 

 

Precis som innan IKEAs order, måste HT anpassa det dagliga arbetet till 

Verksamhetshandbokens utformade riktlinjer. Idag måste de även anpassa arbetet till 

de krav och principer som finns ibland annat The IKEA Way. ”Vi har blivit bättre på att 

följa upp produktionstakter och produktionsutfall i tillverkningen. Det ger oss möjlighet 

att agera och arbeta förebyggande och förbättra verksamheten på ett annat sätt än 

tidigare.” Att utbildningarna görs på rätt sätt är av stor vikt för att HT ska kunna 

uppfylla IKEAs krav. ”Detta innebär att all personal måste utbildas i skillnaden mellan 

standarderna.” beskriver Faxander. Han menar att ordern möjligen kan innebära en viss 

stress för anställda i produktionen då det måste ”kalibrera om i huvudet” för att enbart 

producera efter IKEAs ritningar, riktlinjer och krav. Stöd för detta har vi även funnit i 

intervjuerna med produktionsanställda som ansåg det nya arbetssättet som mer 

stressigt. Även operativ produktionsplanerare Troung höll med om detta; ”nya rutiner 

gör att man tvingas tänka i nya banor”. Han tror att när medarbetare går tillbaka till att 

producera det egna kommer en viss förändring att ske. Faxander menar vidare att de 

anställda har lärt sig mer om hur man bör hantera resurser på bästa sätt. ”Jag ser en stor 

förbättring, man är mer van att arbeta med kvalitet och sortering.”, ”Vi har blivit bättre 

på att följa upp produktionstakter och produktionsutfall i tillverkningen. Det ger oss 

möjlighet att agera och arbeta förebyggande och förbättra verksamheten på ett annat 

sätt än tidigare.”  

 

Faxander tillägger i en mailintervju att IKEAs modell för prototypframtagning, där IKEA 

kontinuerligt gör utvärderingar löpande i stil med prototyp-utvärdering-nollserie-

utvärdering-seriestart-utvärdering, innebär en effektiv och kvalitetsstyrd 

uppstartsprocess. ”Här tror jag att HT kan lära sig en del.” Här menar han att mycket 

talar för att HT kommer att förändra och förbättra deras rutin för framtagning av nya 

produkter. 
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På frågan till vilken nytta HT kan dra av relationen och det kortsiktiga samarbetet med 

IKEA, svarar Vice VD bland annat att IKEAs stora order kräver att man köper in stora 

volymer av virke och annat material som behövs vid tillverkningen av möbler. ”Större 

inköpsvolymer betyder lågt pris.” Faxander menar att ”Vi kan ta till oss valda delar av 

IKEAs arbetssätt för att utveckla den egna verksamheten. Strukturerade rutiner för 

konstruktion och utveckling av nya produkter enligt IKEAs modell kan ge HT möjlighet att 

klara uppstarten med lägre omställningskostnader, kassaktioner, reklamationer och 

kundklagomål.” Han menar att ett långsiktigt samarbete skulle vara intressant om 

förutsättningarna är de rätta. 
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HILLERSTORPS TRÄ AB 

 FÖRE SAMARBETET MED 
IKEA 

 

• Lagar och andra krav 
 

•Verksamhetshandboken 
 

• ISO 9001 & ISO 14001 
 

•Mätning och uppföljning 
enligt interna krav 
 

• Skyddskommittémöten  
 

• Arbete enligt ackord 
 

• Måluppfyllelse i HTs egna 
tillverkning 
 

• Tillverkning i HTs egna 
varumärke 
 

•Stor lagerhållning 

HILLERSTORPS TRÄ AB  

I SAMARBETE MED IKEA 

 

• Lagar och andra krav 
 

•Verksamhetshandboken 
• ISO 9001 & ISO 14001, 
IWAY, virkessorterings-
standard 
 

•Långa förhandlingar 
•Prispress  
•Förbättring & 
effektivisering  

•Investering i nya maskiner 
 

•Ritningar & instruktioner 
• Kontinuerlig kontroll  och  
kvalitetsreglering 

•Mätning, uppföljning, 
dokumentation och revision 

•Stickprov  
 

•Måluppfyllelse med hänsyn 
till både HT och IKEA  
 

•Tillverkning i IKEAs 
varumärke 
 

•Kontinuerlig interaktion 
•HT får lägre inköpspris tack  
vare större inköpsvolym 
 

 

DIREKTA FÖLJDER AV 

 SAMARBETET 

 

•Integrering av IWAY och 
HTs ledningssystem samt 
Verksamhetshandboken 
 

•Samordning av avdelningar 
mellan HT och IKEA 

•Spridning av kunskap 
•Nyanställning 

 
•Ökad virkeskassation 
•Kvalitetsförbättring   
•Ökad kontroll över 
underleverantörer pga 
IKEAs modell för 
självdeklaration 

• Krav på råvarumaterial 
(underleverantörer) 

•Prispress 
(underleverantörer) 
 

• Resurskrävande 
•Tidskrävande 
• Övertid 

 
• Ökat kapacitetsutnyttjande 
i produktion 

• Effektivitetsförbättring 
•Högre produktionstakt  

 
• Förväntningar från båda 
parter 
 

4.7.1 SAMMANSTÄLLNING AV EMPIRI 

Nedan följer en sammanställning av empirin och  samarbetet mellan HT och IKEA. 

Denna syftar till att ge en helhetsbild av effekter, följder och lärdomar som har skett till 

följd av samarbetet. All information nedan bygger på dokumentation och samtliga 

intervjuer med medarbetare inom HT.  
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HTs LÄRDOMAR AV SAMARBETET 

- Kvalitetsförbättring i egen produktion 

- Effektivare arbete i egen produktion där de lärt sig att utnyttja produktionskapaciteten 
maximalt 

- Bättre uppföljning av produktionstakter samt produktionsutfall 

- HT utvecklar sin förhandlingsförmåga och är bättre rustade inför framtiden 

- HT kan ställa större krav på sina underleverantörer  

- Stress, övertid samt fler skador bland anställda 

- HT kan bättre hantera framtida anställningar och utbildningar 

-  HT har lärt sig att arbeta enligt nya strukturerade rutiner som kan leda till lägre 
omställningskostnader vid uppstart av produktion 

-  IKEA är trendsättare och  intresset för HTs furumöbler kan, som en följd, öka 

- HT tjänar mindre på IKEAs order än i sin egen tillverkning, men det är däremot en gratis 
marknadsföringskanal som kan öka intresset för furumöbler 

- HT kan lära sig av IKEAS rutiner och arbetssätt för utvärdering för att vidare använda 
det i sin egen verksamhet 
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5. ANALYS 

 detta femte kapitel presenteras analysen som bygger på den teoretiska ramen i kapitel 

tre och empirin i kapitel fyra. Dessa kopplas samman och är utformade likt strukturen i 

kapitel tre. I analysen kommer teori att varvas med empiri för att belysa eventuella 

likheter och skillnader.  

Den inter-organisatoriska relationen mellan fallföretaget Hillerstorps Trä AB och IKEA 

är en asymmetrisk dyad, där dessa två företag har upprättat ett kortsiktigt kund-

leverantörskontrakt (Kraus & Lind, 2007; Cooper & Slagmulder, 2004). IKEA har varit 

en återkommande kund hos HT och den aktuella ordern är den största ordern som HT 

någonsin erhållit från IKEA.  

5.1 INTER-ORGANISATORISK KONTROLL  

IKEA har i relationen med HT varit den part som främst kontrollerat och följt upp 

samarbetet kontinuerligt, då IKEA dominerat relationen genom sin storlek och haft 

mest krav. Av denna anledning har leverantören HT inte kunnat påverka och 

kontrollera det inter-organisatoriska samarbetet i samma utsträckning som IKEA, vilket 

också bör ses med hänsyn till att HT är det levererande företaget. Till viss del råder det 

inte en ömsesidig och symmetrisk kontrollbalans i relationen, vilket författarna 

definierar som det optimala i IOR gällande kontroll. (Dekker 2003 & 2004; Cäker 2008; 

Kraus & Lind 2007; Van der Meer-Kooistra 2000; Tomkins 2001).  

Mouritsen & Thrane (2006) och Håkansson & Lind (2004) menar att IOR kontroll inte 

endast sker mellan organisationerna utan även är länkat till intra-organisatoriska 

processer som kan påverkas av relationen. HT har under samarbetet fortsatt med sina 

egna interna kontroller på många områden, bland annat i samarbete med ett oberoende 

skyddsombud dit medarbetarna kunnat anmäla fel och brister inom produktionen. De 

har även utfört regelbundna skyddskommittémöten vilka har pågått i normal takt som 

tidigare då detta krävs enligt lag, men där de har behovsanpassats i samband med IKEA 

som kund.  

Som Otley (1994) beskriver är de interna stödaktiviteterna, här främst ledningssystem, 

viktiga för att försäkra att de övergripande målen kontrolleras och upprätthålls. 

I 
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Ledningsgruppen i HT har den operativa rollen i företaget och det är i detta led som 

verksamhetsplaneringen utförs samt där mål och måluppfyllelser diskuteras. Vidare är 

det produktionsgruppen och representanter från ledningen som under måndagsmöten 

diskuterar hur det operativa arbetet fungerar bland annat om produktionsmål uppfylls 

och om krav hålls.  Även innan IKEA var kund hos HT utgick företaget från 

Verksamhetshandboken. Denna beskriver de ledningssystem som anställda väntas följa 

samt på vilket sätt som verksamheten ska eller bör styras. Detta går i linje med Otleys 

(1994) resonemang om att företag måste se dels till sina interna operativa beslut som 

möjliggör en effektiv implementering av övergripande strategier, men även ta hänsyn 

till renodlade strategiska beslut om vad som berör marknaden samt slutkunden. 

 

Relationen har därmed, i linje med Dekker (2004) och Cäker (2008), även ställt krav på 

HTs interna verksamhet i samband med IOR kontrollen, där anställda har tvingats 

beakta både kontroll från IKEA och kontroll som sker internt i HT. Samarbetet har krävt 

att HT bland annat behövt anpassa produktionen efter IKEAs ritningar. I samband med 

detta har IKEAs inträde gjort att HT även måste följa IKEAs riktlinjer och policys, bland 

annat IWAY som specificerar vad IKEA förväntar sig av sina leverantörer. Detta har 

inneburit att HT implementerat nya rutiner och krav där uppföljning och kontroll utgör 

en stor del.  

 

RESULTATKONTROLL 

IKEA har under perioden utfört regelbundna besiktningar och noggrann kontroll på de 

möbler som HT tillverkar, både i början av samarbetet och under tillverkning. 

Användningen av resultatkontroll syftar i den inter-organisatoriska relationen, enligt 

Kraus & Lind (2007), till att parterna ska kunna evaluera och beräkna utfallet av 

samarbetet. IKEA gör detta genom att internrevisioner besöker HT kontinuerligt för att 

kunna utvärdera produktionen och mäta måluppfyllnad inom både miljö-/arbetsmiljö- 

och kvalitetsledningen. Även stickprov såsom provmontering av möbler vid 

besiktningarna och statistisk uppföljning av produktionsfel dokumenteras.  

Resultatkontrollen i relationen har för HT inneburit att de blivit noggrannare i sitt 

arbete med att dokumentera och sammanställa viktig information. Detta beror på att 

IKEA varit extremt noggranna att under produktionsuppstarten och löpande genom 
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hela avtalet kontrollera att allt gått rätt till och att kvaliteten hållit måttet. Ett exempel 

är i samband med virkeskassation för att finna brister och identifiera möjligheter till 

förbättringar. Exempel på kontrollsätt som enligt Dekker (2004) och Kraus & Lind 

(2007) används för att mäta resultat är bland annat ovan nämnda uppföljningar såsom 

besiktigningar och statistisk uppföljning. Dessa kontrollsätt är av stor vikt för båda 

parter då HT är en av IKEAs 1300 leverantörer där alla leverantörer måste hålla samma 

nivå och standard på produkterna.  

Tidigare har HTs tillverkning av det egna sortimentet inte haft denna typ av detaljerade 

och täta uppföljning. Detta är en förändring sedan IKEA kommit in i bilden då 

resultatkontrollen i ovan nämnda omfattning har kommit att bli ett måste. Van der 

Meer-Kooistra et al. (2000) nämner att ett samarbete även kan mätas genom icke-

finansiella mått, såsom kvalitet och kundnöjdhet.  Mätningen av kvalitet har varit och är 

en mycket viktig del i samarbetet och många revisioner har skett som en integrerad 

process under hela perioden. Samtliga uppföljningar är ett sätt för IKEA att säkerställa 

att produkten håller avtalad kvalitet, likvärdig med andra leverantörer som producerar 

samma möbel. 

BETEENDEKONTROLL 

Med hänvisning till intervjun med Miljö- & Kvalitetschef framgick att det är tids- & 

resurskrävande att arbeta med ett stort företag. Mycket dokumentation och uppföljning 

har som nämnts medfört att relationen blivit mer komplex och ställt krav på ansvariga i 

verksamheten. Detta har ställt krav på HT att ha tillräckliga resurser och dessutom 

medarbetare som lägger stort fokus på kunden.  

IKEAs roll har inneburit att de satt agendan genom direkta instruktioner och därtill 

formella riktlinjer samt krav. Detta kan enligt Cäker (2008) och Kraus & Lind (2007)  

beskrivas som en variant av beteendekontroll där dessa specifika riktlinjer finns för att 

vägleda hur de båda parterna ska agera i samarbetet. Samarbetet företagen emellan har 

gjort att HT tvingats följa de legala krav och policys som följer från IWAY och bland 

annat en virkessorteringsstandard som gäller för alla leverantörer till IKEA. 

Medarbetare har behövt arbeta noggrannare med detaljarbetet såsom virkessortering, 

eftersom IKEA inte accepterar flisor eller sprickor i virket. Det kan därmed konstateras 

att medarbetare inom HT med IKEA som kund kontrolleras än hårdare av bland annat 
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förmännen, vars uppgift är att informera medarbetare på golvet vad som krävs utifrån 

IKEAs krav.  

Van der Meer-Kooistra et al. (2000) menar att beteendekontroll ur ett makroperspektiv 

kan yttra sig via lagar och krav från regleringar. IWAY specificerar vad IKEA förväntar 

sig av sina leverantörer och har i sammanhanget gjort att även HTs underleverantörer 

också tvingas följa dessa riktlinjer. Kontrollen från IKEA har således inte bara berört HT 

utan även HTs underleverantörer genom att IKEA alltid strävar efter att få lägsta 

möjliga pris. Detta medför att prispress ställs på HT som måste förhandla sig till 

billigare priser av sina underleverantörer. I likhet med Kraus & Lind (2007) påpekas att 

prispress är ett faktum som är och förblir närvarande i denna leverantör-kund-relation 

med IKEA. De lagar som ingår i IWAY måste HT följa oavsett, men däremot, i ett 

mikroperspektiv, menar Van der Meer-Kooistra et al. (2000) att HT även måste anpassa 

sig till andra riktlinjer och krav från IKEA som uppkommer i just den specifika 

relationen, och samtidigt kunna koordinera sina interna aktiviteter och ledningssystem. 

 

Att följa och arbeta enligt ISO-standarder kan enligt Dekker (2004) vara en form av 

beteendekontroll som kan bidra till att koordinera så arbete blir utfört och att det sker 

på rätt sätt. HT har sedan tidigare i sin Verksamhetshandsbok riktlinjer kring bland 

annat miljö, kvalitet och arbetsmiljö. De är certifierade enligt standarderna ISO 9001 

och ISO 14001 samt AFS 2001:1 och FSC. Utmaningen som HT har ställts inför nu är 

framförallt att arbeta efter ovan nämnda ledningssystem samt även IKEAs policys och 

egna standarder. Som VD berättat har denna situation aldrig inträffat tidigare. HT har 

därmed följaktligen behövt anpassa sina ledningssystem till framförallt IKEAs 

kvalitetsstandarder och medarbetare har även behövt utbildas i skillnaden mellan 

standarderna.  

 

Som nämns i samband med HTs ledningssystem är kommunikationen av stor betydelse 

när mål fastställs samt hur de ska uppnås. Om ledningssystemen sedan tidigare är väl 

integrerade i organisationen, och medarbetare är väl medvetna om vad och hur målen 

ska uppfyllas, underlättar detta implementeringen av ytterligare rutiner. Vidare menar 

Dekker (2004) att kvalitetsplaner kan utformas efter ISO-standarder för att uppnå 

jämlika nivåer av kvalitet oavsett vem som tillverkar det. Detta kan återkopplas till 
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tidigare resonemang om hur IKEA genom beteendekontroll kontrollerar att 

leverantörer håller likvärdig kvalitet samt det faktum att HT har arbetat enligt två olika 

typer av ledningssystem. 

 

SOCIAL KONTROLL  

Till synes är graden av social kontroll relativt låg i relationen mellan HT och IKEA. 

Orsaken kan enligt Kraus & Lind (2007) vara att samarbetet inte uppfyller en stark 

karaktärisering av gemensamma värden, normer och kultur. Däremot kan konstateras 

att de har en gemensam historik sedan tidigare samarbeten, som Dekker (2004) menar 

är en viktig aspekt av den sociala kontrollen. 

Enligt Dekker (2004), Cäker (2008) samt Tomkins (2001) handlar social kontroll även 

om förtroende och tillit. VD på HT berättade bland annat att en anledning till varför 

IKEA valt dem kan bero på deras tidigare välfungerande samarbeten där HT haft hög 

leveranssäkerhet samt att de ligger nära Älmhult. Att den nya ordern är den största 

någonsin, visar att IKEA har varit nöjda med HT som leverantör. Dessutom förhandlas i 

dagsläget om ännu ett avtal vilket indikerar att IKEA ser HT som en möjlig leverantör 

även i framtiden.  

Sammanfattningsvis kan det enligt de olika kontrollteorierna konstateras att resultat- 

och beteendekontroll väger tyngre i sammanhanget än den sociala kontrollen. Med 

anledning av att IKEA är den part som i största mån avgör strukturen för samarbetet 

måste möbeljätten ha standardiserade regler och krav för att deras samtliga 

leverantörer ska uppnå jämlik nivå på produkter som produceras till IKEA. Detta går 

därmed i detta fall inte helt i linje med Dekkers (2004) resonemang om att den sociala 

kontrollen kan minska graden av formell kontroll i den inter-organisatoriska relationen. 

Däremot kan den sociala kontrollen, i enlighet med Dekkers (2004) resonemang ses 

som ett komplement till de andra kontrolltyperna. Om relationen mellan parterna 

utvecklas till att bli av mer långsiktig karaktär kan den sociala kontrollen komma att bli 

central då parterna kan utveckla ett förtroende sinsemellan. Utifrån de krav samt 

kontrollaspekter som nämns ovan kan det, i linje med Mouritsen & Thrane (2006) och 

Håkansson & Lind (2004), konstateras att den kontroll som sker mellan parterna också 

påtagligt påverkar det interna arbetet hos leverantören.  
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LEDNINGSSYSTEM  

HTs ledningssystem består av viktiga delar för företagets verksamhet som helhet. Som 

nämnts i samband med de tre kontrollsätten stöds och drivs aktiviteter rörande 

framförallt kvalitet och miljö i termer av HTs ledningssystem. Med hänsyn till att HT är 

ett tillverkningsföretag blir dessa beståndsdelar centrala punkter genomgående i HT. 

Som Persson (2004) beskriver bidrar ledningssystem till att leda, samordna och 

integrera olika delar av ett företags verksamhet, vilket med stöd i empirin här kan 

påvisas vara fallet. Med hänsyn till utformningen av HTs tillverkande verksamhet och de 

nya förutsättningar som relationen med IKEA inneburit, kan det härmed konstateras att 

de befintliga ledningssystemen varit viktiga för hur väl samarbetet kommit att fungera.  

 

HTs verksamhetshandbok är ett sätt att strukturera och samordna de interna 

ledningssystemen (Persson, 2004). Utifrån vad författaren beskriver om samordning 

och integration kan verksamhetshandboken sammanfattas som integrerade 

ledningssystem där miljö-/arbetsmiljö och kvalitetsledning (ISO 9001, ISO 14001 FSC 

samt AFS 2001:1) samverkar med andra funktioner i HTs interna verksamhet. Som 

beskrivits i empirin fungerar den nämnda ”handboken” som den manual med 

nödvändig dokumentation, riktlinjer och uppföljning som behövs i ledningssystem 

utifrån ISO-standardernas krav. (Persson 2004) Detta går även i linje med International 

Standards Organization (ISO) och Swedish Standards Instititue (SIS), där en integration 

av olika standarder belyses som ett positivt och något mer avancerat steg för företag. 

(www.iso.org; www.sis.se) I HT konkretiseras detta genom de rutiner som finns 

utarbetade i de samordnade ledningssystemen, d.v.s. i Verksamhetshandboken. Enligt 

Miljö- & Kvalitetschef Faxander har kraven från befintligt ledningssystem bland annat 

beaktats i rutiner för kvalitetsledning genom övervakning, mätning, analys och 

kontinuerlig förbättring av processerna.  

 

I empirin beskrivs och illustreras en övergripande bild av hur aktivitetsflödet i HTs 

interna verksamhet är utformat. Verksamhetshandboken är här central på så vis att den 

instruerar hur arbetet fungerar utefter ledningssystemen och andra viktiga processer 

inom HT. Enligt ISO och SIS är det av stor vikt att upprätta mål och policys som ska 

följas och uppnås i den interna verksamheten, samt att ge vägledning för anställda i 
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samband med detta. (www.iso.org; www.sis.se) HT har, utifrån empiriska insamlade 

data, här en övergripande planering som utgår ifrån befintliga riktlinjer och standarder 

(såsom ISO och AFS), och en verksamhetsplanering där aspekter av måluppfyllnad i 

produktion och arbetsmiljö tas upp. Vidare följer det operativa arbetet där kraven, men 

även policys och riktlinjer, implementeras i praktiken, och därefter uppföljning och 

dokumentation av ledningssystemen. Här kan konstateras att genom detta ”flöde” av 

information och rutiner kan de anställda vägledas i sitt arbete och målen i 

produktionen, i kvalitetsledningen och miljöledningen kan uppfyllas. 

 

Persson (2004)  beskriver vidare att kvalitets- och miljöledningen kan bli mer effektiv 

om dessa länkas samman i ett enda ledningssystem, vilket har skett i HTs 

Verksamhetshandbok. Detta kan leda till nyttiga åtgärder inom den egna verksamheten, 

såsom att anställda får en mer holistisk bild över verksamhetens interna processer 

(www.iso.org). Det kan även ske en förenkling av rutiner såtillvida att ett företag på ett 

mer effektivt sätt kan bemöta krav och förväntningar från kunder och andra 

leverantörer (Persson, 2004). I den omfattning som HTs ledningssystem är samordnade 

mellan varandra i den interna verksamheten, kan det utifrån empirin grundas en 

föreställning om att HT kunnat få ledningsaktiviteterna att fungera förhållandevis 

friktionsfritt i samband med IKEA order. Utifrån Persson tyder detta på att HTs egna 

interna ledningssystem, och dess förankring i den övriga verksamheten, har spelat en 

viktig roll för den IOR. Dock hur viktig är svårt att avgöra utan mer djupgående empirisk 

information. 

I relationen till IKEA har HTs ”aktivitetsflöde” i verksamheten genomgått en 

omstrukturering i vissa delar, huvudsakligen i de tre sista stegen, då det förstnämnda 

till stor del berör legala aspekter av standarderna. Med hänsyn till IKEAs utformning av 

kontroll och arbetsrutiner har verksamhetsplaneringen fått nya förutsättningar att utgå 

ifrån, genom mätning av måluppfyllnad, produktionstakt, andra kvalitetsmål samt 

arbetsmiljöledning med ”mer behovsanpassade” skyddskommittémöten. I det operativa 

arbetet har nya rutiner gjort att de anställda fått ”tänka i nya banor”, vilket operativ 

produktionsplanerare Troung uttrycker. Enligt Miljö &- Kvalitetschef Faxander har olika 

virkessorteringsstandarder dessutom inneburit att de anställda fått utbildning i 

skillnaden mellan dem, då IKEAs virkesstandard kräver ett mer detaljerat 
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tillvägagångssätt än i HTs egna produktion. Uppföljningen och dokumentationen har 

under samarbetets gång kommit att visa sig vara en central del av hur IKEA hanterar sin 

leverantörsrelation. I samarbetet har HTs tillverkning kontrollerats, utvärderats 

kontinuerligt, utfört självdeklarationer gällande miljö och underleverantörer samt 

genomgått kvalitets- och miljörevisioner, mätningar och uppföljningar utöver de 

normala rutinerna inom HTs verksamhet. Utifrån vad Troung beskriver om att tätare 

uppföljning är ett måste, har HT drivits till en högre prestationsnivå för de interna 

ledningssystemen. 

Enligt både Vice VD och Miljö- & Kvalitetschef har den största förändringen skett 

internt, där anställda fått ta hänsyn till två olika ”kvalitetssystem” som ska samordnas, 

ett internt och ett ”externt”. Enligt Persson (2004) och ISO bör ledningssystem vara 

tydliga och välplanerade i sin utformning för att kunna stödja verksamheten och leda 

den framåt. Integrationen av rutiner mellan IKEAs kvalitetsledning samt 

virkessorteringsstandard och HTs kvalitetsaspekter i Verksamhetshandboken har 

inneburit en omstrukturering internt som under samarbetets gång tvingat fram 

förbättringar av processer, för att avstyra suboptimering. (Persson, 2004; www.iso.org; 

www.sis.se) De nya villkoren från IKEA har inneburit att arbetet blivit resurskrävande 

och tagit mer tid än normalt, vilket kan kopplas till vad Persson (2004) beskriver om att 

rutinerna för ledningssystem bör implementeras och integreras väl för att förhindra 

ineffektivitet. Relationen kan ses som en omställning för HT, där ineffektiva processer 

eller brister balanserats allteftersom i organisationen genom att anpassningar skett till 

den nya ledningssystemstrukturen. (Persson; 2004)  

Persson (2004) beskriver olika faktorer som spelar in när en kund väljer en leverantör. 

Delvis berör det ledningssystem i form av kvalitet men även effektivitet på vissa plan, 

som kan följa långsiktigt av just ett välfungerande ledningssystem. Enligt Vice VD, och 

som nämnts tidigare i samband med social kontroll, valde IKEA HT som leverantör 

beroende på företagets leveranssäkerhet, men även den geografiska närheten som 

skapar möjligheter för interaktion och närmare service för kunden. Att parterna haft 

samarbeten tidigare kan även ha spelat in, liksom att HT är tillräckligt starkt för att 

kunna pressa underleverantörernas priser till kundens önskade nivå. Med hänvisning 

till ISO (www.iso.org) och den certifiering av standarder som finns är det logiskt att 

detta är en mycket central del för IKEA som kund. Certifieringen kan intyga att HTs 
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verksamhet och ledningssystemen för kvalitet och miljö är fullgoda. Den visar att de kan 

klara av den omställning och det ansvar som en relation innebär. (Persson 2004) 

Förbättringar och lärdomar som kan nyttjas i HTs ledningssystem har skett i flera 

avseenden. Miljö- & Kvalitetschef påpekade att de har lärt sig hantera resurser på ett 

mer optimalt sätt, såsom produktionstakter, utfall och kapacitetsutnyttjandegrad. Även 

strukturerade rutiner för konstruktion och utveckling, lägre omställningskostnader och 

virkeskassation. Dock har miljöledningen inte påverkats specifikt, men lärdomar har 

tagits från IKEAs modell för självdeklarationer vilket får anses som en strävan mot 

förbättring i ledningssystemen, tack vare denna erfarenhet. Detta ligger i linje med vad 

Persson (2004) beskriver om att kunden kan uppmuntra sin leverantör att ta initiativ 

till gemensamma förbättringar, vilket även kan återkopplas till de avseenden som 

berörts ovan.  

 

5.2 ASYMMETRI OCH RELATIONENS UTVECKLING 

ASYMMETRI OCH KOMPLEXITET INOM IOR 

Cooper & Slagmulder (2004) beskriver asymmetriska relationer som ett förhållande där 

den ena parten har mer information än den andra. I relationen mellan HT och IKEA kan 

det konstateras att maktbalansen är asymmetrisk till sin form, vilket är i enlighet med 

författarnas resonemang. IKEA är på flera plan, bland annat omsättningsmässigt, en stor 

kund som har tillgång till ett förhållandevis stort nätverk av leverantörer både i Sverige 

och internationellt. Ur ett leverantörsperspektiv sett pekar empiriska data just på en 

snedvridning i informationsfördelningen. I sammanhanget kan IKEAs förhands-

information om leverantörer innebära möjligheter att ”hålla” värdefull information som 

påverkar framtida beslut om relationen. Samtidigt pekar, å ena sidan, IKEAs solida 

erfarenhet inom just området möbeltillverkning på att det finns ett visst övertag 

informationsmässigt - i såväl positiv som negativ bemärkelse. HT, å andra sidan, har 

varit verksamma sedan 1920-talet och är Skandinaviens största tillverkare av 

utomhusmöbler. Utifrån Cooper & Slagmulders (2004) resonemang om 

informationsasymmetri, skulle detta möjligen ha en mildrande inverkan på de 
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asymmetrieffekter som återfinns i relationen mellan IKEA och HT, då HT kan bevisa 

kunskap och erfarenhet inom branschen.  

Enligt Cooper & Slagmulder (2004) och Kraus & Lind (2007) finns incitament för 

företag att öka informationsutbytet som sker i relationen, för att minska asymmetrin 

och förbättra samarbetet samt transparensen mellan dem. Med hänsyn till HT görs 

detta genom tydliga riktlinjer där tendenser pekar på en förenklad kommunikation och 

en relativt låg friktion i informationsflödet. Utifrån intervjuer erfaras att det sker en 

”öppen redovisning” i samarbetet med IKEA. Vice VD berättar att kalkylen är 

fullständigt transparent där bland annat alla komponenter som köps in, samt HTs egna 

rörliga och fasta kostade och lönekostnader, redovisas. Andra exempel på 

informationsutbyte är den genomgående interaktionen med frekventa kontakter och 

besök som gjorts på HT. Även på det sätt som IWAY och IKEAs andra riktlinjer, rutiner 

och policys tydliggör agerandet i samarbetet kan det tänkas innebära en förhållandevis 

stadig grund för ett informationsutbyte. Dock, med hänsyn till dessa former av 

beteendekontroll, har graden av detta styrts av IKEA i mesta omfattning, vilket bör 

hållas i åtanke där de negativa aspekterna av den asymmetriska relationen likväl finns 

närvarande. Som Kraus & Lind (2007) påpekar i detta sammanhang är prispress och det 

”övertag” som IKEA har på detta plan, ett faktum som är och förblir närvarande i 

leverantör-kund-relationen. 

Cooper & Slagmulder (2004) menar att situationer som kan uppstå vid 

informationsasymmetri, är att köparen ställer krav eller har särskilda specifikationer 

som omedvetet ökar kostnaderna för leverantören. I relationen mellan kunden och 

leverantören är HTs största utmaning att säkerställa en hög kvalitet på produkterna till 

ett lågt pris. Detta ligger i linje med IKEAs önskemål, där också aspekten av tidspress för 

ordens leverans inverkar. Lösningen för att försöka finna möjliga lösningar till lägre 

kostnader och effektivare rutiner, menar författarna, är att en kontinuerlig interaktion 

parterna emellan bör ske och att förhandlingar sker på olika nivåer.  

I likhet med vad Cooper & Slagmulder (2004) och Cäker (2008) beskriver dominerar 

IKEA HT genom sitt inflytande att kunna pressa priserna på ordern. Om en leverantör 

ger kunden för mycket information om andra leverantörer kan kunden kräva 

effektivitetsförbättringar. IKEA har därmed möjlighet att spela ut leverantörer mot 

varandra och det kan här tänkas vara viktigt för HT att etablera ett långsiktigt 
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samarbete, då denna risk ständigt finns närvarande i relationen. Enligt Dekker (2004) 

finns just denna risk i IOR att en part agerar opportunistiskt för att uppnå egen nytta. 

Van der Meer-Kooistra et al. (2000);Cäker (2008); Dekker (2003) menar att förtroende 

mellan parterna kan minska detta och bidra till bättre samarbete. Detta har i viss mån 

kunnat urskiljas i relationen.  

Med hänsyn till studiens avgränsning kan det dock inte fastställas huruvida IKEA agerar 

opportunistiskt i relationen med HT som leverantör. Däremot utifrån vad Dekker 

(2003) och Kraus & Lind (2007) beskriver har relationen inneburit vissa anpassningar 

från HTs sida i samband med ordern av IKEA. Prispress på företaget och dess 

underleverantörer, ökad formell kontroll, dokumentation och statistisk uppföljning, 

effektivare kvalitetsledning samt nyinvesteringar har skett. Huruvida detta kan 

likställas med ett opportunistiskt beteende från IKEAs sida är svårt att konstatera då 

inga empiriska bevis i denna studie kan säkerställa detta.  

I samband med den aktuella ordern kan det utifrån intervjuer med respondenter utläsas 

att det har satt högre press på HTs prestation mot IKEA till följd av orderns volym och 

viss tidspress. Detta har dock inte ansetts vara till särskilt stor nackdel för HT då 

kommunikationen företagen emellan har varit god och det har funnits rimligt med 

utrymme för diskussioner. Enligt Kraus & Lind (2007) kan samarbetet förbättras genom 

tydlig kommunikation och öppenhet, något som ligger i linje med vad bland annat Miljö- 

& Kvalitetschef Faxander nämnt, där han inte upplevt att det varit en 

envägskommunikation från IKEAs håll. I det empiriska materialet kan det utläsas att 

interaktionen med kontakter har funnits där kontinuerligt. 

Cäker (2008) beskriver att den dominerade parten i den asymmetriska relationen kan 

tillskansa sig fördelar. Främst handlar det om kunskap, i detta fall effektivare arbetssätt 

i produktionen, och i långa loppet konkurrensfördelar om HT integrerar dessa 

kunskaper i verksamheten. Detta tyder på att HT tagit till sig av IKEAs strukturerade 

rutiner och arbetssätt, då de har drivits till en högre prestation och produktionen ligger 

på högvarv. HT har mer specifikt inspirerats av vissa delar av IKEAs arbetssätt och lärt 

sig att bättre följa upp produktionstakter och produktionsfall. Det har gett företaget en 

långsiktig möjlighet att arbeta förebyggande och på ett annat sätt än tidigare och har 

med andra ord kunnat se sin interna verksamhet i nytt ljus som följd av relationen. 
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KLASSIFICERING AV ASYMMETRISKA RELATIONER 

Nogachewski (2004) beskriver fyra olika klassificeringar av asymmetriska relationer. I 

sammanhanget kan herraväldesrelationen sägas vara den mest relevanta, då den syftar 

till en situation där köparen inte befinner sig i en beroendeställning till leverantören. 

Det är även kunden som i större omfattning kontrollerar relationen. Detta kan mellan 

IKEA och HT urskönjas då vi å ena sidan vet att IKEA har ett brett utbud av leverantörer 

i sitt nätverk samt att de är en stor aktör på marknaden. Vad som å andra sidan inte har 

tillräcklig grund i vår analys är huruvida IKEA i detta specifika fall utnyttjar situationen 

opportunistiskt då studien görs utifrån leverantörens perspektiv.  

Donada & Nogachewski (2006) menar att ett asymmetriskt förhållande därmed kan 

vara till fördel för kunden men till risk för leverantören. Vidare menar författarna att en 

kund i en herraväldesrelation väljer sina leverantörer för att maximera och effektivisera 

produktionen. IKEA har sina standarder och de har stora förväntningar på att 

leverantören ständigt ska förbättra och effektivisera sin produktion, bland annat genom 

produktionstakt och uppföljningar av ledningssystemen. 

 

FRÅN SAMARBETE TILL LÅNGSIKTIG RELATION OCH FÖRTROENDE 

Van der Meer-Kooistra et al. (2000) menar att make-or-buy decision är en central faktor 

när företag ska ingå relationer, där motivet är att minska kostnader och öka 

effektiviteten. Kraus & Lind (2007) beskriver make-or-buy decision som en ständig 

avvägning mellan att tillverka själv eller köpa in produkter eller komponenter från 

andra företag. Om kostnaderna är lägre vid inköp finns en anledning att försöka finna en 

lämplig nyckelleverantör, vilket IKEA har gjort i detta fall (Cooper & Slagmulder, 2004). 

Att utforma och få ett välfungerande samarbete att komma till stånd, är därmed av stor 

vikt och intresse för både kund samt leverantör.  

Att bygga ett långsiktigt och stabilt samarbete med en annan organisation kan i enlighet 

med nämnd teori och intervjuobjekt innebära situationer som kan vara både komplexa, 

kostsamma och tidskrävande. Ford et al.s (2011) modell för hur utveckling av en kund-

leverantör-relation kan se ut består av fyra steg och nedan redogörs HTs och IKEAs 

relation, samt dess utveckling under samarbetets gång. 
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Enligt intervjurespondenter kom relationen mellan företagen till stånd för att IKEA fann 

HT som en trovärdig leverantör sedan tidigare samarbeten. I linje med Ford et als. 

(2011) första fas i modellen, förstadiet i samarbetet, om en kund-leverantörsrelations 

utveckling, ställer sig parterna frågan ”Hur kan vi utveckla ett förtroende mellan oss för 

att skapa en relation som kan utvecklas?” IKEA har sedan tidigare varit kund hos HT, och 

därför kan vi konstatera att parterna är förbi denna fas. Detta kan leda till en fördelar 

för parterna då de vet hur samarbetet fungerar på vissa plan. Andra kännetecken som 

tyder på att företagen gått förbi första relationsfasen är att de ingått ett skriftligt avtal 

(kontrakt), där HT har fått en bestämd order på antal enheter att producera. Enligt 

författarna handlar första stadiet om att förtroende ska utvecklas mellan parterna. I 

empirin kan detta utrönas då HT har gott anseende gällande hög kvalitet och 

leveranssäkerhet samt att bägge parterna i och med kontraktet har förtroende för att 

samarbetet ska gå hela vägen.  

Med hänvisning till empiri vet vi att en kontinuerlig interaktion parterna emellan har 

pågått under hela samarbetet. Ford et al. (2011) menar att i en relations andra fas, det 

utforskande stadiet, råder fortfarande en stor osäkerhet då de involverade företagen 

inte vet mycket om varandra. Detta stadie handlar således om att parterna måste lära av 

och om varandra, där tid måste läggas på att minska den rådande osäkerheten och 

sträva efter att bygga upp ett förtroende. Enligt Ford et al. (2011) karaktäriseras det 

andra stadiet dock oftast av ett kortsiktigt samarbete. Det är här som parterna inser om 

de kan fortsätta. HT måste granska sin verksamhet och avgöra ifall de har möjlighet, tid 

och kapacitet att tillverka den efterfrågade ordern.  Om frågorna Kan vi? Ska vi? uppfylls 

och får ett positivt beslut skapas en prototyp åt IKEA. Prototypen kontrolleras av IKEA 

där parterna i samarbetet konstaterar om förbättringar kan göras. Nollserien 

produceras efter ett godkännande från IKEA där produktionen är redo att startas, 

samtidigt som utvärderingar sker kontinuerligt. Även investeringar har gjorts i form av 

specialinköpta maskiner samt att HT fått ställa om sin produktion vilket kan vara 

väsentliga faktorer i beslutet om fortsatt samatbete. 

Utifrån empirin kan det utrönas att HT har lagt mycket resurser på interaktion med sin 

kund, vilket bör öka förtroendegraden successivt när erfarenheter och lärdomar utbyts. 

Här vet vi också att ytterligare ett avtal förhandlas i dagsläget vilket förstärker 

argumenten för att även det tredje steget i modellen, det utvecklande stadiet, möjligen är 
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på väg att uppfyllas. Det kan med hänsyn till ovan konstateras att samarbetet ligger 

någonstans mellan fas två, det utforskande stadiet och fas tre, det utvecklande stadiet. 

Om den tredje fasen ingås kan detta innebära att den informella kontrollen som bygger 

på mer ömsesidigt förtroende, få allt mer utrymme och att den formella kontrollen inte 

blir lika viktig längre. (Ford et al. 2011) Däremot, innan HT har fått ett godkännande att 

börja producera en ny order, kommer osäkerhet att råda då HT har investerat i nya och 

kostsamma specialdesignade maskiner för att kunna tillverka de specifika enheterna till 

sin stora kund.  

Med hänsyn till det risktagande som investeringar kan innebära för ett företag, är det av 

en godtycklig anledning som HT ser en fördel i att bibehålla en långsiktig relation med 

stort förtroende mellan parterna. Faxander menar att det krävs rätt prisbild och rätt 

volymer för att ett fortsatt långsiktigt samarbete ska komma till stånd. Det är i 

situationer som denna som det enligt Van der Meer-Kooistra et al. (2000) är extra 

viktigt att ett utbrett förtroende har uppnåtts. Den fjärde och sista fasen, det stabila 

stadiet, innebär således att en relation mellan kund och leverantör karakteriseras av 

stabilitet i lärande och åtagande till varandra, vilket kan ses som en följd av att ingå ett 

långsiktigt samarbete. Relationen mellan parterna kan uppnå denna fas om exempelvis 

gemensamma rutiner har införts. Dock menar Ford et al. (2011) att långt ifrån alla 

relationer uppnår denna fjärde fas. Under intervjuer har vi erfarit att HT ser att 

verksamheten utvecklats genom nya rutiner som de behövt anpassa sig efter. Dock är 

avtalet inte slutfört och av den anledningen är den slutgiltiga feedbacken av kund inte 

genomförd. Därav är det svårt att konstatera om det fjärde steget är uppnått eller 

överhuvudtaget kommer att uppnås. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att om HT ses i ett framtida långsiktigt 

perspektiv, i vilket företaget och dess kundkrets växer, kommer HT med stor 

sannolikhet vara stabilare och starkare i samband framtida IOR. Att ha samarbetat med 

en stor aktör medför många lärdomar och är en användbar erfarenhet som kan hjälpa 

företaget längre fram. Utifrån sådana förutsättningar kan företaget ha desto mer att 

säga till om både vad det gäller kund men också sina underleverantörer. Frågan är om 

den ständiga uppföljningen och kontrollen i relationen med IKEA i sin helhet kan 

betraktas som en utvecklande erfarenhet eller en alltför omvälvande utmaning för HT, 

med tanke på vad som krävts av företaget internt. 



6. RESULTATDISKUSSION 

  uppsatsens sista kapitel sammanfattas bidrag från analysen samt studiens resultat i 

helhet. Diskussionen är indelad i en specifik resultatdel samt en mer generell del.  

 

6.1 RESULTAT  

Syftet i vår uppsats har varit att ur ett leverantörsperspektiv beskriva och förklara en 

leverantörs relation med en dominant kund, samt analysera hur förhållandet har 

påverkat de interna ledningssystemen. Målet i studien har varit att se hur relationen 

utvecklat och/eller begränsat företagets operativa verksamhet. För att besvara studiens 

syfte sökte vi svar på följande delsyften: 

 Hur har en leverantörs interna ledningssystem påverkats av relationen med en 

dominant kund? 

 På vilket sätt har relationen utvecklat och/eller begränsat företaget? 

Utifrån den analys som förts i föregående kapitel har vi genom insamlad empirisk data 

kunnat utröna att en påverkan och en tendens till förändring har skett i HTs interna 

verksamhet. Ledningssystemen har påverkats såtillvida att befintliga rutiner och 

arbetsätt för främst kvalitetsledning har influerats av IKEA sedan samarbetet inletts. En 

utveckling av uppsatsens första delsyfte följer nedan. Med hänvisning till det andra 

delsyftet har vi funnit en rad positiva aspekter och lärdomar som följd av den 

asymmetriska relationen, men samtidigt en problematik som kan vara avgörande för 

om relationen hjälper eller stjälper den dominerade leverantören. 

För att svara på uppsatsens första delsyfte har vi analyserat vilken typ av IOR 

kontrollmix som har påverkat HTs ledningssystem och den övergripande operativa 

verksamheten. I analysen framkom att den inter-organisatoriska dyaden haft en 

asymmetrisk kontrollbalans där IKEA i rollen som kund har kontrollerat samarbetet i 

större utsträckning än leverantören HT. Som en dyad med en kund och en leverantör 

faller det sig naturligt att det är den rådande kundens intressen som blir viktiga för hur 

kontrollen utformas, och än mer i en relation med asymmetrisk maktbalans som mellan 

HT och IKEA. Den svenska möbeljättens dominanta roll i relationen har till stor del 

I 
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utgjort grunden för den kontroll som utförts mellan parterna och detta har på många 

sätt varit en utmaning för HT. Som nämnts har samarbetet inneburit anpassningar på 

flera nivåer när HTs ledningssystem har integrerats med IKEAs riktlinjer och krav.  

Kontroll och olika typer av uppföljning var något som HT utförde redan innan 

samarbetet, dock har dessa aktiviteter intensifierats i samband med ordern från 

kunden. I och med den IOR har HTs verksamhet kontrollerats på flertalet punkter. 

Analysen utgick ifrån vilken fördelning av resultatkontroll, beteendekontroll samt social 

kontroll som utgjorde den kontrollmix som varit aktuell under den period samarbetet 

pågått.  

Olika styrmedel har använts från IKEAs sida för att kontrollera samarbetet, vilket har 

fört med sig såväl positiva som negativa aspekter för HT som tillverkare och leverantör. 

IKEA använder sig av väl strukturerade rutiner och noggrann kontroll som har satt 

högre press på HT både tids- och resursmässigt. Regelbundna besiktningar, 

kontinuerliga utvärderingar, produktionstakten, uppföljning av brister i produktionen 

och mätning av måluppfyllnad inom kvalitets- och miljöledningen har inneburit att mer 

resurser än normalt fått läggas på dokumentation och uppföljning. Även anpassning till 

standarder, krav och policys från IKEA har skett och här har viss integration fordrats av 

det egna interna ledningssystemet för kvalitet tillsammans med IKEAs IWAY samt deras 

andra krav. Denna erfarenhet har gjort att anställda på HT blivit noggrannare med att 

dokumentera och sammanställa viktig information, vilket de kan dra nytta av i sina egna 

rutiner och i ledningssystemen som i hög grad innefattar beteendekontroll.  

HT har också blivit mer skärpta gällande att identifiera och åtgärda kvalitetsbrister 

samt att virkessorteringen har kommit att bli mer effektiv som följd av ett högre tempo, 

utbildningar, och hårdare virkeskrav från IKEA. Alla dessa aspekter av kontroll har 

tvingat fram förbättringar på HT. Företaget har ständigt utvärderats och åtgärder av 

brister i processer har skett under relationens gång. Vi vet utifrån empiriska källor att 

HT har och kommer att ta till sig av IKEAs rutiner samt arbetssätt för att utveckla den 

egna verksamheten. Detta kan tänkas medföra att HTs Verksamhetshandbok slipas i 

vissa avseenden, vilket kan bidra till en positiv utveckling av den övergripande 

verksamheten.  
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Förutom att IKEA direkt kontrollerar HT har det skett uppföljningar på HTs 

underleverantörer, bland annat genom självdeklarationer från dessa. Ett exempel är i 

samband med virkeskassation för att finna brister och identifiera möjligheter till 

förbättringar. Det är av vikt att även underleverantörerna lever upp till IWAY och IKEAs 

övriga krav samt att inköp av det råmaterial som används till möblerna håller måttet 

och uppnår rätt prisbild. Tidigare har HTs tillverkning av det egna sortimentet inte haft 

denna typ av detaljerade och täta uppföljning, vilket därmed kan ses som en lärdom för 

HTs del.  

För att svara på uppsatsens andra delsyfte diskuteras effekter och lärdomar. Det som 

kan konstatseras från samarbetet är att HT lärt sig av IKEAs rutiner och arbetssätt som 

sedermera kan användas i HTs egen tillverkning. HT har bland annat blivit bättre och 

effektivare i sin produktion då de lärt sig utnyttja produktionskapaciteten på ett bättre 

sätt. De krav och standarder som ställs på kvalitetsarbetet kan göra det möjligt för HT 

att utveckla produkter snarare än att det begränsar verksamheten och de egna 

ledningssystemen. De kan i samband med relationen erhålla bättre uppföljning av 

produktionstakter samt produktionsutfall.  

Andra effekter av samarbetet är att HT lärt sig ställa större krav på sina 

underleverantörer, både pris- och kvalitetsmässigt. De har även fått möjlighet att 

utveckla sin förhandlingsförmåga mot andra aktörer, en erfarenhet som bidrar till att de 

blir bättre rustade inför framtiden och kommande förhandlingar. Annat som HT kan 

lära sig inför framtiden är att de efter samarbetet har lärt sig att hantera snabb 

nyanställning på ett bättre sätt samt att de lärt sig arbeta enligt nya strukturerade 

rutiner som kan leda till mindre omställningskostnader vid uppstart av ny framtida 

produktion.   

Ordern har för HTs del även kostat dem resurser i form av exempelvis tid, stress, fler 

skador, övertid, nyinvestering i maskiner och nyanställningar. Som vi kunde erfara vid 

en intervju tjänar HT mindre på IKEAS order, men de kan å andra sidan dra nytta av 

IKEA som marknadsföringskanal och trendsättare samt att HT kan lära sig att utnyttja 

sin produktion maximalt året runt. HT har sedan IKEAs order fått ge upp en viss del av 

sin egen produktion och dess användning av fabriken har förändrats drastiskt.  Förra 

årets kapacitetsutnyttjandegrad var cirka 30-35% och i dagsläget ligger den på 70 %, 
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vilket innebär att fabriken är nästintill maximalt utnyttjad. Som vi kan konstatera i HTs 

fall hade maskiner, utan IKEAs order, fått stå outnyttjade och nyanställning skulle inte 

ha behövts utan den stora ordern.  

Det har även erfarits att HT ser relationen med IKEA, inte främst ur ett ”kortsiktigt” 

lönsamhetssyfte, utan tror snarare att IKEA tack vare sin storlek på marknaden kan 

skapa ytterligare ett intresse för trämöbler till fördel för HT. Trämöbler främst av 

träslaget furu är HTs nisch och möjligen kan ett ökat intresse på dessa möbler på längre 

sikt komma att öka efterfrågan även på HTs möbler. 

Vi har alltså sett att de kraven från IKEA som HT ställts inför har gjort att de tvingats 

förbättra och effektivisera sina interna processer. Detta innebär för HT att deras rutiner 

och arbetssätt har fått en annan karaktär efter ordern från möbeljätten. Utifrån den 

analys som förts i föregående kapitel har vi genom våra intervjuer kunnat utröna en 

skillnad och en förändring i HTs operativa verksamhet och i deras rutiner sedan 

samarbetet med IKEA inletts, dels för att de fått ta hänsyn till sina egna ledningssystem 

men även att de fått arbeta enligt IKEAS alla krav.  

Om HT överväger fortsatt samarbete med IKEA nu eller i framtiden, kan deras 

gemensamma historik underlätta detta då parterna vet vad de kan förvänta av 

varandra. Däremot bör HT ha i åtanke vad ett samarbete med en stor aktör innebär med 

alla dess restriktioner. Företaget bör väga både för- och nackdelar med att 

ingå/fortsätta samarbete eller inte. Generellt inför framtida samarbeten med olika 

kunder bör HT avväga mellan att producera själv i sitt eget varumärke, eller producera 

åt kund i kunds namn och därmed låta sig kontrolleras i större utsträckning.  

6.1.1 STUDIENS GENERALISERBARHET OCH LÄRDOMAR 

Efter att ha gjort denna studie kan det konstateras att det finns både för- och nackdelar 

med att ingå relationer med stora aktörer på marknaden. Studiens resultat är främst 

relevant för tillverkningsföretag som gör en avvägning mellan att producera eget 

sortiment i eget varumärke eller inleda samarbete med kund och specialtillverka åt 

denne. Centralt i vår slutsats är att inter-organisatoriska relationer bidrar till utveckling 

men även begränsningar för leverantören. 
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Något som är väsentligt för företag som vill samarbeta med större och således 

förhållandevis dominanta partners, är att ett väl etablerat och integrerat 

ledningssystem bör finnas i internt i företaget. Ju mer förankrade de olika funktionerna i 

ledningssystemet är sinsemellan och desto högre grad av integration i den interna 

verksamheten, kan det bidra till att företag kan bli bättre rustade i asymmetriska 

relationer. Finns ett stabilt fungerande ledningssystem internt hos en leverantör är 

chansen högre att en utomstående dominant kunds kontrollaktiviteter och 

ledningssystem kan samordnas lättare, där övergången till förändrade rutiner blir 

smidigare. En insikt som litteraturen om ledningssystem belyser är just vikten av att 

rent praktiskt implementera kvalitets- och miljöledning i så stor utsträckning som 

möjligt, och att inte nyttja ISO-standarder för certifieringens skull, även om det må vara 

ovanligt i de mest extrema formerna.  

Ledningssystem, hur de än må vara utformade, påverkar som nämnts företags interna 

verksamhet på flera plan. De stödjer och hjälper till att driva viktiga funktioner som 

berör verksamheten på flera nivåer, allt från nödvändiga rutiner kring kvalitets- och 

miljöledning till mer övergripande förbättringar av processer och arbetssätt i 

exempelvis den operativa verksamheten. Utan ledningssystemens policys, riktlinjer och 

krav är det svårt för företag att kunna uppnå sina mål. Den tillverkande leverantören 

måste kunna säkerställa en produktion till den kvalitet som krävs tillsammans med 

andra essentiella värden för kunden. Några nämnda faktorer i studien har varit 

leveransförmåga och rätt prisnivå. Här kan ledningssystemens tydlighet och effektivitet 

spela in, och i slutet av kedjan innebära en nöjd kund, annan partner eller intressent.  

Frågan som ett företag bör ställa sig själv är om de ska välja att tillverka eget sortiment 

eller producera åt en kund. Här bör fördelar vägas mot nackdelar i respektive situation, 

såväl på ett kortsiktigt plan som ett långsiktigt. Kortsiktigt kan innebära den påverkan 

som sker internt i ett företags operativa verksamhet, både i processer men också på de 

anställda. Långsiktigt torde vara hur en relation med en kund, i kontrast till satsning på 

företagets egna unika sortiment, kan bidra till utveckling eller begränsningar som kan få 

långtgående följder för företaget.   

Exempel på fördelar som en tillverkande leverantör kan dra av en IOR är lärdomar om 

mer effektiva sätt att arbeta. Nya rutiner och sätt att hantera processer smidigare än 
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tidigare kan erhållas från en mer erfaren partner. Däremot om relationen dessutom är 

asymmetrisk, med en dominant kund, kan det innebära att en leverantör tvingas eller 

drivs att förbättra delar av verksamheten, trots höga kostnader samt tids- och 

resurskrävande åtgärder. Om den dominerade leverantören i en sådan situation har 

förutsättningarna att klara av en sådan omställning, kan det därmed leda till fördelar 

långsiktigt. I en asymmetrisk IOR kan en stor kund dessutom innebära större 

inköpsvolymer av tillverkningsmaterial. En positiv aspekt av detta är att det 

levererande företaget har möjligheter att förhandla till sig mer fördelaktiga priser på 

inköpt material från underleverantörer. Kunden sätter press på den tillverkande 

leverantören som i sin tur kan pressa underleverantörens priser och därmed reducera 

egna kostnader.  

Att ha en stor kund ”i ryggen”, med väl etablerade ledningssystem, rutiner för kontroll 

och standardiserade arbetssätt kan innebära en trygghet, såväl för leverantören som för 

underleverantören i värdekedjan. Tryggheten innebär just en stabilitet, som mindre 

partners möjligen inte kan erbjuda i samma utsträckning. Andra fördelar av en stor 

kund i en asymmetrisk IOR är sänkta omställningskostnader som följd av större 

tillverkningsserier. Detta är en aspekt som är central i avvägningen av att tillverka egna 

produkter, i mindre serier om leverantören är liten.  I ett strategiskt avseende kan en 

IOR av nämnt slag öka marknadsefterfrågan för leverantören, både i positionen som 

tillförlitlig leverantör samt det egna varumärkets produkter som kan få ett förhöjt 

intresse. 

Det kan även finnas nackdelar med att ingå asymmetriska IOR som bör övervägas. 

Leverantören bör ha i åtanke att tillverkningen av det egna sortimentet kan komma att 

begränsas under tiden som samarbetet pågår.  Ett stort fokus med resurser som annars 

nyttjats i egen produktion, förflyttas nu till kundens behov. Risk finns även att det 

levererande företaget inte klarar av att producera den avtalade volymen och att det blir 

”obalans” mellan den egna produktionen och produktion åt kund. Produktions-

omställningen kan skapa problem och oro internt bland medarbetare som behöver 

anpassa sig till andra rutiner och policys.  Detta kan leda till stress och att flera skador 

uppstår. Det krävs även att tid och resurser läggs löpande genom hela samarbetes gång.  
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En pålitlig och välfungerande relation kan uppnås genom ömsesidig kontroll i olika 

former och omfattning. Om friktion uppstår och relationen inte blir långsiktig med ett 

ökat förtroende, kan detta i en asymmetrisk IOR innebära att det kan kosta mer än vad 

det ger fördelar för leverantören. Om leverantören inte lyckas uppnå kundnöjdhet och 

ett framtida samarbete inte kommer till stånd, finns det risk att ännu ett avtal inte 

uppstår. Med andra ord har leverantören satsat mycket resurser och tid på ett 

kortsiktigt förhållande som möjligen inte varit fullt ut lönsam inom alla aspekter. Av 

denna anledning måste det levererande företaget säkerställa att ett ensidigt beroende 

inte inträffar. Risken att leverantören blir beroende av kunden finns i en asymmetrisk 

relation med en dominant kund. Om leverantören inte lyckas stå på egna ben, även om 

leverantören producerar till eget sortiment, bör de möjliga fördelarna ses som mindre 

och antal nackdelar större. Med beroende menas här att det levererande företaget inte 

klarar av omställningen att mista sin kund och att förlorat samarbete skapar missöden 

såsom i värsta fall konkurs.  

För att sammanfatta resultatdiskussionen bör ett levererande företag granska sin 

interna verksamhet väl innan ett samarbete inleds eller utvecklas. Som tidigare nämnts 

krävs att leverantören för det första kan säkerställa att ledningssystem fungerar internt 

och att rutiner är på sin plats. För att uppnå en lyckosam relation med förhoppning om 

ett långsiktigt samarbete, är det av stor vikt att företaget kan undsätta resurser såsom 

tid, material och utbildningar då tillsättningar av nya medarbetare mest troligt kommer 

att ske. Att inleda en relation eller utveckla en befintlig, utan ett väl fungerande 

ledningssystem, är inte att föredra då det kan skapa förvirring, osäkerhet och 

suboptimering internt i verksamheten.  

I en inter-organisatorisk relation kan det visa sig att det levererande företaget inte går 

med vinst inom alla aspekter av sin verksamhet, och att det till syvende och sist skulle 

varit mer fördelaktigt att tillverka i eget varumärke. I vissa fall kan det därmed rent utav 

vara så att vissa kunder kräver så mycket resurser att den egna produktionen drabbas 

allt för mycket. Därför bör leverantören noga ha tänkt igenom varför och på vilket sätt 

ett samarbete är lönsamt, alternativt om produktion hellre bör fortgå i eget varumärke.  
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9. APPENDIX 

BILAGA 1 – FRÅGEFORMULÄR  

SEMI-STRUKTURERADE FRÅGOR TILL LEDNINGEN 

 

1. Ålder:  

2. Kön: Man/Kvinna 

3. När började du på Hillerstorps Trä? 

4. Vad har du för position på HT? Vad innefattar den? 

5. Berätta om HTs historia?  

6. Vad har HT för långsiktiga mål? 

7. Vilka är företagets styrkor/svagheter? 

8. Hur mycket uppgick HTs omsättning förra året?  

9. Hur har utvecklingen sett ut de senaste fem åren? 

10. Vem är er största kund/kunder? 

11. Vem är en typisk konsument till HT? 

12. Nämn tre ledord som du anser karaktäriserar HT? 

13. Hur många nationaliteter jobbar tillsammans på HT?  

14. Vad finns det för utmaningar med mångfalden på HT? 

15. Om det finns utmaningar, hur hanterar ledningen detta?  

16. Hur kommunicerar ni viktiga beslut som ni inom ledningen tar? 

17. Finns det någon språkförbistring på HT?  

18. Hur hanterar ni den ev. språkförbistringen? 
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19. Anser du att HT har en tydlig organisationskultur? 

20. Vad gör HT idag för att integrera anställda i verksamheten? 

21. Om det sker ett tillbud/incident någonstans i produktionen, hur hanteras detta 

och vem rapporterar till vem? 

22. Hur förmedlas HTS verksamhetspolicy, säkerhetsföreskrifter, vikten av bra 

kvalitet? 

23. Finns det uppföljning av verksamhetspolicy, säkerhetsföreskrifter, vikten av bra 

kvalitet? 

24. Har ni något system där anställda kan ta del av detta? (Intranät) Om ja, gäller 

detta samtliga? 

25. Vad är viktigt för HT när ni anställer nya medarbetare inom produktionen?  

26. Vad innehåller introduktionsprogrammet för nyanställda på produktionsnivå? 

27. Med hänsyn till den expansiva utvecklingen för HT; har det skett någon 

förändring i sättet att arbeta i samband med de många nyanställningarna? 

28. Utför ni utvecklings- och/eller uppföljningssamtal med kollektivanställda? 

29. Av vilken anledning arbetar anställda efter ackord i produktionen?  

30. Vilka för/nackdelar ser du med att arbeta på ackord?  

31. Vad är HTs största utmaning just nu?   
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BILAGA 2 – INTERVJUFRÅGOR LÖPANDE UNDER STUDIEN 

SEMI-STRUKTURERADE INTERVJUER MED VD OCH VICE VD 

1. Hur mycket har ni producerat i egen tillverkning de sista 2 åren? 

2. När under året säljer ni/producerar ni som mest? 

3. Hur påverkar detta er produktion mot kund då ni även tillverkar eget sortiment i 

eget varumärke? 

4. Berätta hur er produktionskedja ser ut. Utveckla och förklara. 

5. Vad för problem/utmaningar är återkommande under produktionskedjans gång? 

6. Vad för problem/utmaningar är återkommande under tillverkningsprocessen? 

7. Hur varierar er produktionskapacitet under året? 

8. Har produktionskapaciteten förändrats i samarbete med IKEA? 

9. Ni är FSC-certifierade, vad innebär detta? 

10. Hur kommunicerar ni rutiner från ledning till anställda? 

11. Hur arbetar ni konkret med mål och uppföljning kring dessa? 

12. Hur centralt är ledningssystem inom HT? Beskriv. 

13. Hur stor är orden från IKEA och hur många enheter ska ni producera? 

14. Vad finns det för för- och nackdelar med att ingå ett samarbete med en sådan stor 

aktör på marknaden?  

15. Varför tror Du att IKEA har valt er som leverantör framför alla andra leverantörer på 

marknaden? 

16. Har er interna kommunikation förändrats i och med IKEA som kund? 

17. På vilket sätt har medarbetare påverkats? 

18. När IKEA är med i bilden, hur har er produktion då förändrats?  
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19. Hur har relationen kontrollerats mellan er båda parter? 

20. Har ni en ”öppen” redovisning i relationen med IKEA? Andra typer av ”kontroll”? 

21. Hur har IWAY, påverkat ert interna ledningssystem? 

22. Hur har IKEAs övriga krav, standarder och arbetssätt påverkat ert interna 

ledningssystem? 

23. På vilket sätt har ni fått anpassa er efter IKEAs ovan nämnda rutiner och 

kontrollverktyg? 

24. Har dessa påverkat HTs verksamhet utöver interna ledningssystem?  

25. Berätta kort hur en förhandling med kund kan se ut.  

26. Hur utvecklar och/eller begränsar samarbetet med IKEA HTs verksamhet? 

27. Var i företaget har den största förändringen skett sedan samarbetet med IKEA? 

28. Hur har det fungerat att samordna två olika typer av kvalitetsledning under denna 

period?  

29. Hur arbetade HT med miljöledning innan IKEA? (i egen produktion av HT möbler) 
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BILAGA 3 – INTERVJUFRÅGOR MAIL-INTERVJUER LÖPANDE 

STRUKTURERAD INTERVJU MED MILJÖ- & KVALITETSCHEF  

1. Vilka ledningssystem använder HT i kvalitetsarbetet utöver ISO 9001 & ISO 

14001, exempelvis riktlinjer från ISO 9004? 

2. Finns det någon dokumentation eller mätning på förbättringar alternativt 

förändringar i kvaliteten i produktionen? Vid intervjun sist nämnde du 

kvalitetsbristkostnader och mål för kvalitet.  

3. Vad för slags dialog förs med IKEA och vilken del av kommunikationen 

involveras du som Miljö- & Kvalitetschef i?  

4. Anser du att kommunikationen fungerar på önskvärt/optimalt sätt för HT som 

leverantör eller finns det några svårigheter i att samarbeta med en såpass stor 

kund? I vilken grad är det en “envägskommunikation” från IKEAs sida? 

5. På vilka områden (angående ordern, produktionen och överlag det aktuella 

samarbetet med IKEA) har Hillerstorp mest att säga till om?  

6. På vilka områden har HT mindre att säga till om? 

7. Rent konkret, vilka “verktyg” (revision, mätning, uppföljning, budgetering etc.) 

använder IKEA för att “kontrollera” att kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbetet 

internt hos HT som leverantör?  

8. Vilka områden inom IWAY berör HT mest?  

9. Har ni något specifikt utformat dokument som beskriver hur just HT arbetar/bör 

arbeta med IWAY eller andra krav från IKEA? 

10. Finns det något i den dagliga verksamheten som IKEA direkt påverkar? (Främst 

rörande kvalitet, miljö och säkerhet.) 

11. Hur har IKEA förändrat HTs arbetssätt i produktionen? Och har rutiner gällande 

kvalitet och säkerhet förändrats? Kan du nämna några exempel?   
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12. Vilken nytta kan HT dra av relationen och det kortsiktiga samarbetet med IKEA? 

Kan det leda till värdeskapande långsiktigt? Är ett långsiktigt samarbete 

eftersträvansvärt för HTs del? 

13. Som vi har förstått det utgår HT från en "verksamhetsbok" med riktlinjer kring 

det dagliga arbetet. Vad innefattar den i korta drag och vilka områden berör 

den?  

14. Hur arbetade HT med kvalitetsledning innan IKEA? (i egen produktion av HT 

möbler) 

15. Hur har det fungerat att samordna två olika typer av kvalitetsledning under 

denna period?  

16. Arbetar HT annorlunda med kvalitetsledningen efter att samarbetet med IKEA 

ingåtts?  

17. Hur arbetade HT med miljöledning innan IKEA? (dvs i egen produktion av HT 

möbler) 

18. Hur har IKEAs krav påverkat arbetet med miljö? Var gärna specifik i svaren. 

19. Arbetar HT annorlunda med miljöledning efter att samarbetet med IKEA 

ingåtts?  

20. Har ni tagit till er något av IKEAs arbetssätt? 

21. Har någon aspekt av arbetsmiljön förändrats?  
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BILAGA 4 – FRÅGEFORMULÄR  

STRUKTURERAD INTERVJU TILL FÖRMAN 

1. Ålder: 

2. Kön: Man/Kvinna 

3. Vilket land är du född i? 

4. Hur länge har du bott i Sverige? 

5. När började du på Hillerstorps Trä? 

6. Nämn tre ledord som du anser karaktäriserar HT? 

7. Vilka är HTs styrkor/svagheter? 

8. På vilket sätt är du delaktig i företagets övergripande beslut? 

9. Är du delaktig i rekryteringsprocessen av personal till din avdelning? 

10. Kan du påverka beslutet av anställning av ny personal?  

11. Har det uppkommit några svårigheter i samband med de många 

nyanställningarna den senaste tiden? 

12. Vilka utmaningar finns med så många olika nationaliteter på HT? 

13. Vad är positivt/negativt med mångfalden bland personalen? 

14. Upplever du att en eventuell språkförbistring bland medarbetare påverkar 

produktiviteten?  

15. Hur tycker du att kommunikationen fungerar med medarbetarna?  

16. Hur tycker du att kommunikationen fungerar med ledningen? 

17. Om det sker ett tillbud/incident någonstans i produktionen, vem 

rapporterar du det till?  
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BILAGA 5 – FRÅGEFORMULÄR  

STRUKTURERADE INTERVJUER TILL KOLLEKTIVANSTÄLLDA 

  

URVAL 

1. Ålder: 

2. Kön: Man/Kvinna 

3. Är du fast anställd/visstidsanställd? 

4. Vilket land är du född i?  

5. Hur länge har du bott i Sverige? 

6. När började du på Hillerstorps Trä AB? 

7. Trivs du på HT?  

8. Om ja, vad är det som är bra på HT? 

9. Om nej, vad är det som inte är bra på HT? 

KÄNNEDOM KRING FÖRETAGET 

10. Vet du vad HT affärsidé är?  

”Hillerstorps Trä AB skall utveckla, tillverka, importera, lagerföra och sälja möbler 

med tillbehör för utemiljö och uterum till kunder i Norden och EU-området med högt 

ställda krav på design, kvalitet, service, logistik och miljöansvar.” 

11. Om du skulle beskriva HT med ett ord - vad skulle det vara? 

12. Fick du någon utbildning när du anställdes? 

13. Vad fick du lära dig?  

14. Är du intresserad av att lära dig mer? 

KVALITET 

15. Om du upptäcker ett fel på t.ex. maskinen/produkten, vad gör du? 

16. Vart hittar du information om viktiga regler?  

ARBETSMILJÖ 

17. Om det börjar brinna - vad gör du?  

18. Vet du vart samlingsplatsen finns? 

19. Om du är sjuk, vem vänder du dig till?  

20. Om du gör dig illa när du jobbar, vem vänder du dig till?  


