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Abstract 

Due to the increasing globalization companies working across borders with suppliers in foreign 

countries is more a rule than an exception. Managing the cooperation regarding cultural 

differences as well as language barriers and physical distance is therefore becoming a larger part 

of company and production management. Using documents in the form of a Suppliers Guide 

could be an answer to making the collaboration solid and sustainable. By utilizing the idea of a 

Code of Conduct but incorporating other relevant parts of the production, such as routines in 

ordering, delivering etc, it is possible to provide a handbook for consistent work with all the 

companies’ suppliers. This article explores the matter of Suppliers Guides, what problems they 

solve, what they should include, as well as what effect they could have on the ordering company.  

 

This study was conducted through a literature study combined with interviews, a case study and 

a study of suppliers guides. The conclusion makes clear different aspects of implementing a 

Suppliers Guide including a suggestion of a framework for the subject of the Case study. Finding 

that Suppliers Guides could be a good help in eliminating common issues when working with a 

variety of suppliers, as they are a way of improving communication. Suppliers guides give 

possibilities of efficiency as long as surrounding internal routines are adapted.  

 

Keywords: Production management, Suppliers guide, Suppliers handbook, Communication, 

Cultural differences.  
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Sammanfattning 

Som ett resultat av globaliseringen har produktionen av textila produkter flyttat utomlands, ett 

faktum som idag är mer en regel än ett undantag. Att hantera leverantörsledet med kulturella 

skillnader likväl som språkliga och fysiska avstånd har därför blivit en allt större del av företag- 

och leverantörsstyrning. Att använda dokument i form av en leverantörshandbok kan vara ett sätt 

att skapa hållbara och stabila samarbeten beställare och leverantör emellan. Genom att använda 

idén av en uppförandekod och ytterligare applicera andra viktiga faktorer i produktionen, 

exempelvis orderläggning, leveranser och dylikt, är det möjligt att skapa ett konsekvent arbete 

med alla företagets leverantörer. Denna uppsats utforskar leverantörshandböcker, vilka problem 

de kan lösa, hur de ska utformas samt vilken effekt de kan ha för det beställande företaget.  

 

Studien är genomförd genom en kombination av litteraturstudie, intervjuer, fallstudie samt studie 

av existerande leverantörshandböcker. Resultatet förtydligar olika aspekter gällande 

implementerandet av leverantörshandböcker, inklusive ett förslag på ramverk till 

fallstudieföretaget. Slutligen konkluderas att en leverantörshandbok kan vara bra hjälp till att 

lösa vanligt förekommande problem, exempelvis när företag arbetar med en mängd olika 

leverantörer då det är ett sätt att förbättra kommunikationen företag emellan. Handboken bjuder 

också på möjlighet till effektivisering, förutsatt att berörda interna rutiner anpassas där efter.  

 

Nyckelord: Leverantörshandbok, Leverantörsguide, Leverantörsmanual, Kommunikation, 

Kulturskillnader, Beställare, Leverantör. 
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Förord 

Denna C-uppsats är examensarbetet för utbildning Textil produktutveckling och Entreprenörskap 

vid Textilhögkolan i Borås. Leverantörshantering och kommunikation är ett intressant tema vi 

själva funderat på under utbildningens gång och det har länge känts som ett ämne mer baserat på 

erfarenhet av utförande mer än någonting annat. I denna uppsats har vi fått möjlighet att dyka 

djupare i ämnet, både akademiskt och genom samtal med företag vilket lärt oss mycket inför våra 

framtida utmaningar i arbetslivet. 

 

Tack till 

Vår handledare Gunnar Wramsby som alltid ställer upp.  

Niklas, Pelle och alla andra på Wasa Sweden som gladeligen svarat på frågor. 

Google Drive, som gjort det möjligt att skriva detta arbete med 30 mil emellan oss.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag är samarbete över landsgränser mer en regel än undantag inom textilbranschen och det är 

inte ovanligt att representanter från svenska företag åker till exempelvis Kina för att producera 

sina produkter. Genast uppstår en utmaning med att göra sig förstådd och kommunikationen 

mellan beställare och leverantör är viktig för ett hållbart samarbete (Backelin & Welchermill, 

2013). Självklart finns möjligheter att med hjälp av tolk kommunicera och därigenom arbeta 

fram produkter som kan läggas i produktion, utmaning är sedan att reda ut hur det fortsatta 

samarbetet över landsgränser skall gå till väga. Med kulturella skillnader, olika referenser och 

preferenser kan missförstånd lätt uppstå. Vilket kan leda till flera problematiska scenarion 

(Duong & Johansson, 2013). Det är därför viktigt att i förebyggande syfte arbeta för att undvika 

eventuella konflikter och missförstånd. 

 

Styrdokument företag emellan är en metod för att säkerställa att lagar följs, och vara en guide i 

hur produkter skall tillverkas. Uppförandekoden, vilken beskriver hur arbetet skall fortgå socialt, 

etiskt och miljömässigt, är ett vedertaget begrepp i branschen. För att förenkla och förtydliga 

samarbetet behövs även riktlinjer för hur det övriga samarbetet skall ske. Inte minst då företag 

jobbar med en mängd olika leverantörer (Adolfsson et al, 2014). Styrdokumenten måste utformas 

med båda barters vinning i åtanke och beståndsdelarna bör anpassas därefter. 

 

För företag som tidigare haft en svensk eller europeisk produktion har krav på uppförandekoder 

och tydlig kommunikation inte nödvändigtvis alltid varit en viktig faktor. En 

produktionsförflyttning innebär sådana omställningar att dessa faktorer lätt kan glömmas bort på 

vägen. För ytterligare effektivisering kanske styrdokument kan vara lösningen.  

 

Styrdokument i form av leverantörshandböcker kan ta sig många olika uttryck och bestå av en 

mängd olika komponenter. Generellt innebär denna typ av dokument en sorts guide eller 

handledning för leverantören från beställaren sida. Beståndsdelar kan exempelvis vara 
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uppförandekod, miljöhantering, samt praktiska delar, exempelvis hur orderläggning skall ske 

eller hur produkterna ska packas.  

1.2 Problematisering 

Globaliseringen är svår att undgå. Textilbranschen och dess värdekedja är inte undantagen. Asien 

ligger oss närmre än någonsin och samarbeten över världsdelar är idag mer en regel än ett 

undantag. Anledningen stavas pengar. Mindre utvecklade länder innebär lägre löner och billigare 

produkter. Samtidigt innebär längre fysiska avstånd minskad kontroll över värdekedjan i aspekter 

som kvalitet, miljö, arbetssäkerhet och administration kring produktionen (Bengtsson et al. 

2010).  

 

Att produktionen är flyttad innebär inte att ansvaret är borta. Där man tjänar pengar har man 

också ett ansvar att säkerställa att produktionen sker på ett sätt som är förenligt med mänskliga 

rättigheter och på goda levnads- och miljövillkor. Kulturskillnader länder emellan innebär 

dessutom skillnader i fråga om värderingar och referenser (Blixt & Cunningham 2014). Likväl 

som att färgen gul innebär olika nyanser för olika människor, har begreppet arbetssäkerhet olika 

betydelse beroende på bakgrund. 

 

Medvetenheten om problemen ökar dock och allt fler upprättar ramverk för att möjliggöra en 

etiskt och miljömässigt hållbar produktion (Bratt, 2014). Att använda en uppförandekod, Code of 

Conduct är ett sätt, även om inte heller detta är en garanti. Ett välkänt exempel på 

säkerhetsbrister som lett till katastrofer, är inte minst olyckan i Bangladesh där en brand hos en 

av H&Ms underleverantörer ledde till 21 människors död, detta trots existerande uppförandekod 

(Hagström & Chi, 2010). För att säkerställa effektivitet i uppförandekoden måste ett ramverk 

runt den upprättas (Blixt & Cunningham 2014). 

 

Förtroende parterna emellan är en viktig hörnsten i samarbetet, och ett väl fungerande samarbete 

med god kommunikation är möjligen en del i att se till att regler följs. En viktig beståndsdel i ett 

gott samarbete parterna emellan är att bådas intressen tillgodoses, att leverantörer har möjlighet 

att höja sina priser vid behov och att beställare har möjlighet att anpassa sig därefter. Genom att 
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förtydliga rättigheter och skyldigheter som parterna har gentemot varandra kan konflikter 

undvikas och kvaliteten säkerställas (Frödell, 2011). 

 

Många företag arbetar idag med ett flertal olika leverantörer. Vilka alla i sin tur har olika 

procedurer gällande packande, frakt, dokumentshantering och kommunikation
1
. 

Tillvägagångssätt som skiljer sig från fabrik till fabrik innebär att arbetet hos beställaren måste 

anpassas därefter, något som i längden innebär en fråga om tid och resurser.  

 

Vi kan konstatera att här förligger ett antal konkreta problem som kan innebära att arbetet över 

gränserna försvåras: 

 

● Kommunikationssvårigheter mellan beställare och leverantör. 

● Långa fysiska avstånd som innebär minskad kontroll över produktionen. 

● Kulturella skillnader. 

● Varierande tillvägagångssätt. 

 

1.3 Syfte 

Att beskriva hur man genom skriftliga dokument och instruktioner, kan förebygga problem 

som kan uppkomma i samarbetet mellan företag och deras leverantörer. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Vilka problem föreligger i kommunikation och samarbete mellan företag och dess leverantörer?  

 

Baserat på existerande problem i kommunikation och samarbete, vilken utformning bör en 

leverantörshandbok ha?  

 

Vilka effekter kan denna typ av styrdokument ha på företags arbete på lång och kort sikt? 

 

. 

                                                
1
 Niklas Neuendorf & Pelle Johansson, Ägare Wasa Sweden AB, Samtal Fjugesta 2015-04-13 
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1.5 Avgränsningar 

Studien inriktas på produktion i Asien och då mer fokuserat på Kina.  

Utvalda intervjuföretag är alla svenska, med huvudkontor och kundbas i Sverige i första hand. 

Även om kundbasen i vissa fall även sträcker sig utanför landets gränser.  

Uppsatsen kommer att fokusera på beställarens synvinkel i förstahand. Ämnet kommer 

emellertid vidröras i diskussionen gällande eventuell vinning för leverantören under avsnittet 

diskussion. Studien kommer fokusera på textilindustrins användande av leverantörshandböcker, 

men för att samla in material till hur en leverantörshandbok kan byggas kommer andra 

branschers handböcker analyseras.  

 

1.6 Uppsatsens Design 

Detta arbete har byggts upp med en teoretisk grund bestående av definitioner av relevanta 

termer. Vidare tar teorin upp ämnet uppförandekod och diverse aspekter på detta samt vilka lagar 

och strukturer som finns när det gäller att införa en uppförandekod. I empirin görs en djupgående 

undersökning på nämnt fallstudieföretag, samt presenteras en översikt över hur utformandet av 

leverantörshandböcker sett ut för andra företag. För att få en förståelse för hur situationen är för 

det valda företaget har intervjuer genomförts. För att få en uppfattning om hur implementerandet 

påverkat andra företags arbete har intervjuer genomförts med anställda på företag som har en 

existerande leverantörshandbok. Slutligen sammanställs teori och empiri i en diskussion där även 

ett förslag på upplägg för en leverantörshandbok presenteras.  

 

Arbetet för att sammanställa uppsatsen inleddes med informationsinhämtning som resulterade i 

teori, samt lagt grunden till de intervjufrågor som ställts till de utvalda respondenterna.  Att hålla 

intervjuer och göra fallstudie var efterföljande moment som resulterade i den empiriska delen i 

uppsatsen. Efter den empiriska delen färdigställts fortsatte arbetet med analys, resultat samt att 

skriva förslag på vidare forskning. 

 

Uppsatsens design: 

● Informationsinhämtning: grund till teoretisk bakgrund och intervjufrågor 

● Urval av respondenter 
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● Fallstudie 

● Intervjuer 

● Studie av leverantörshandböcker 

● Sammanställning av empiri 

● Analys och efterföljande kapitel 

 

2 Metod 

Uppsatsens informationsinhämtning har genomförts genom en kvalitativ ansats med 

litteraturstudier, studier av leverantörshandböcker, intervjuer och en fallstudie. Eftersom 

kvalitativa metoder är mer explorativa än kvantitativa ger det möjlighet att utforska ämnet 

djupare, vilket kommer ge en mer genomarbetad uppsats (Harboe, 2010). Vidare är ämnets 

ansats av typen som är svår att mäta i kvantitativa metoder. Mycket bygger på företags egna 

upplevelser av samarbeten, att mäta dessa i siffror riskerar att inte ge hela bilden. Den valda 

metoden är explorativ snarare än jämförande gällande studien av leverantörshandböcker samt 

intervjuer. Förhoppningen är att detta skall ge en bredare bild av möjligheterna och inspiration 

från olika skikt i värdekedjan. Resultatet väntas bli ett förslag på beståndsdelar till en 

leverantörshandbok både inkluderande uppförandekod, miljöhänvisningar och praktiska 

riktlinjer. 

 

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts, där artiklar och rapporter av akademisk karaktär har studerats 

(Bryman, 2012). Litteratursökningen har skett med ämnen som Corporate Social Responsibility, 

kommunikation, kvalitet, etc. För att hitta relevanta artiklar har Högskolan i Borås sökmotor 

använts i kombination med Google Scholar och databasen DiVa (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet). Artiklarna har bidragit med en bredare bild av ämnet vilket kommer generera en bra 

grund för det fortsatta arbetet med uppsatsen (Bryman, 2012). Användandet av styrdokument för 

företag i textilbranschen är ett relativt outforskat område utöver ämnet uppförandekoder. 

 



 

 

12 

 

Artiklar angående utformandet av uppförandekoder har lagt basen för utformandet av 

leverantörshandboken i en språklig kontext. Då dokumentens typ ligger nära varandra, inte minst 

då en del i många leverantörshandböcker är en uppförandekod, är detta relevant. Vidare anses 

allmänna aspekter av uppförandekoder så som införande och effekter till viss del vara jämförbar 

med en leverantörshandbok, därför tas uppförandekoder upp genomgående i texten.  

 

För att ge en förståelse för förbättringspunkter har miljö och aspekter på kvalitet tas upp. 

 

Källor är valda utifrån relevans samt aktualitet, även om det i vissa fall bortsetts från, då i frågor 

om definitioner av begrepp vilka anses viktiga, som exempelvis Bruntlandkommissionens 

definition av hållbar utveckling och Giddens definition av globalisering. Författarna anser att 

betydelsen dessa definitioner haft på arbetet inom ämnena gör att de är för viktiga att bortse från, 

trots tiden för dess uppkomst.  

 

2.2 Fallstudie 

Med litteraturen i ryggen har en fallstudie med företaget Wasa Sweden AB genomförts. Enligt 

Yin (2007) kan en fallstudie beskrivas som en empirisk undersökning som studerar aktuella 

händelser i dess verkliga miljö. Fallstudien som genomförts i denna uppsats kan liknas med en 

representativ fallstudie där det valda företaget beskriver de problem som uppstår i det vardagliga 

arbetet, något som kan appliceras på företag med liknande arbetsmetoder (Yin, 2007).  

 

Wasa tillverkar applikationer på textila plagg och produkter som tryckknappar, badges, muddar 

samt profilplagg och väskor och riktar sig alltså mot andra företag i första hand. Fallstudien som 

tillvägagångssätt har valts då det kändes relevant att applicera dessa frågor på ett fysiskt företag 

med alla dess aspekter. Ett fysiskt fall möjliggjorde också att djupare analyser av ämnets alla 

beståndsdelar kunde göras (Harboe, 2010). Informationsinhämtningen har skett med en ständig 

dialog med företaget. Genom samtal med olika personer på företaget har en bild av företagarens 

position i frågan skapas. Huvudsakligen bestod informationsinhämtningen av samtal med ägare, 

säljare och lagerarbetare för att få en samlad bild över företagets förutsättningar.  
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Wasa Sweden är ett intressant fall då de agerar som en mellanhand i leverantörsledet. Samtidigt 

som de agerar produktutvecklande beställare är de också leverantörer till sina kunder, även dessa 

produktutvecklande. Förhoppningen är också att detta kan ge en möjlighet att till viss del ge 

inblick även i leverantörens aspekt, även om detta inte varit uppsatsens fokus. Mer ingående hur 

deras arbete fungerar presenteras senare i texten. 

 

2.3 Studie av leverantörshandböcker 

För att få en bättre uppfattning om hur företag idag arbetar med leverantörshandböcker har ett 

urval av vad författarna anser vara utförliga leverantörshandböcker studerats. Både svenska 

företag, textila och icke textila, som exempelvis Clas Ohlson, men också utländska företag har 

studerats där Dansk Supermarked valts ut. Leverantörshandböckerna är huvudsakligen riktade 

mot asiatiska producenter. Denna metod var ett resultat av bristen på akademiska artiklar i 

ämnet. Dessa texter är inte forskningsstödda, men ändå en viktig och relevant beståndsdel i detta 

arbete. Andra företags arbete med dessa frågor har en påverkan på både konsument- och 

leverantörsmarknad.  

 

Metoden att använda tidigare skrivna leverantörshandböcker kan liknas med vad Bryman (2012) 

kallar purposive sampling. Det innebär att relevant information väljs ut för en kvalitativ studie 

med vetskapen att det kommer föra arbetet framåt. Motsatsen till detta är vad Bryman (2012) 

kallar convenience sample där informationen som använts hittats av ren slump och används utan 

tidigare research och förarbete.  

 

Gällande urval har företag som bedriver produktutveckling av någon sort sökts. Därigenom har 

alltså tjänsteföretag valts bort. Vidare har området avsmalnats till att gälla företag som riktar sig 

mot konsumenten på ett eller annat sätt. Därmed behandlas inte handböcker för företag som 

exempelvis tillverkar stora industrimaskiner och dylikt. Det optimala för uppsatsens syfte hade 

varit att endast studera leverantörshandböcker skrivna av svenska företag som arbetar inom 

textilbranschen, men på grund av svårigheter att hitta dokument som passade in i beskrivningen 

har fokus istället lagts på att studera uppbyggnaden av leverantörshandböckerna och applicera 

dem på den textila branschen. 
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2.4 Intervju 

Då ämnet som uppsatsen behandlar är brett och mångfasetterat har  intervjuer med utvalda 

personer med tidigare erfarenheter inom området genomförts. Vi har använt oss av semi-

strukturerade intervjuer då målet är att det ska bli en öppen dialog mellan författarna och de 

tillfrågade. En semi-strukturerad intervju innebär att författarna inleder intervjun med utsatta 

frågor, men samtidigt ger den tillfrågade utrymme att tala fritt (Bryman, 2012). Genom ett öppet 

samtal kan ny information komma till ytan vilket kan leda till följdfrågor som därigenom kan 

generera ytterligare material till uppsatsen, något som enligt Bryman (2012) kan liknas med en 

djupgående intervju. Samtalen har baserats på de grundfrågor som skrivits för att säkerställa att 

samtalen hålls oss avgränsningarna (Harboe, 2010). Tidsåtgång för intervjuerna har varierat 

beroende på om det är en telefonintervju eller en intervju där parterna möts, uppskattningsvis 

mellan 30 till 60 minuter. Författarna anser att det är den tid som krävs för att dels bygga upp rätt 

stämning där den intervjuade känner sig trygg, men även för att nå relevant information.  

 

Personer som intervjuats är bland andra: 

Lars Sandell, Sourcing Manager på Ellos. Han arbetar med Ellos leverantörshandbok och kan ge 

insikt i hur ett företag med en existerande och inarbetad handbok arbetar.  

Mats Wingborg, journalist. Eftersom Wingborg tidigare arbetat med att göra kontroller i fabriker 

belägna i Asien besitter han stor kunskap i de svårigheter som kan uppstå, och kan därför ge en 

djupare förståelse i ämnet. 

Marcus Svensson, Production Manager på Vagabond. Marcus som har erfarenhet av att arbeta 

med leverantörer i Asien bidrar med ett annat perspektiv då Vagabond i dagsläget inte använder 

leverantörshandböcker. Istället är kommunikation mellan samtliga parter i fokus, något som är 

ett intressant perspektiv att ta i beaktning för uppsatsens syfte.  

 

De personer som intervjuats har alla olika erfarenheter av att arbeta med leverantörer i Asien, 

vilket gör dem intressanta då olika perspektiv kan ges. De företag som valts ut har idag olika 

erfarenheter med att arbeta med någon form av leverantörshandbok och representerar olika 

positioner i den textila värdekedjan vilket bidrar med relevant och viktig information till 
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uppsatsens fallstudie. Respondenternas olikheter gav uppsatsen olika infallsvinklar angående 

arbetet med leverantörshandböcker samt för- och nackdelar med att arbeta med en sådan. 

 

Fler företag söktes för intervju, även de aktiva inom den textila industrin, men på grund av 

tidsbrist hos företagen vilket resulterade i svarsbortfall landade vi med de två företagen som 

tidigare nämnts i texten. Eftersom företagen arbetar på olika sätt kan det skapa en intressant 

diskussion och ge en bra inblick i hur arbetet med leverantörer fungerar i praktiken.  

 

2.5 Metoddiskussion 

Under uppsatsens uppbyggnad har flera val gjorts angående hur struktur och 

informationsinhämtningen skulle hanteras. För att på bästa sätt hämta information relevant till 

uppsatsens ämne har en kvalitativ ansats valts istället för kvantitativ. En kvalitativ ansats ger 

möjlighet till att göra en djupgående analys av ämnet där specifika fall kan undersökas (Harboe, 

2010). Uppsatsens information har inhämtats genom litteraturstudier, fallstudie, intervjuer och 

analys av existerande leverantörshandböcker. Dessa kanaler ger möjlighet att utforska utvalda 

områden och ge unik information som annars riskerats att överses. En kvantitativ ansats hade 

kunnat användas för att på så sätt införa statistisk databehandling, men på grund av den tid som 

utsatts för informationsinhämtning och risk för svarsbortfall prioriterades den kvalitativa 

informationsinhämtningen istället (Harboe, 2010).  

 

Valet att använda semi-strukturerade intervjuer grundades i beslutet att arbeta utifrån en 

explorativ ansats. Den semi-strukturerade metoden underlättade intervjuerna avsevärt då det tillät 

viss improvisation. Varje intervju inleddes med utsatta frågor men med möjlighet att ställa 

följdfrågor. Formen underlättade avsevärt då en av intervjuerna visade sig kräva en helt ny 

uppsättning frågor då det visade sig att intervjufrågorna inte var relevanta för företagets 

arbetssätt. Tack vare att informationsinhämtningen inte gjordes med strukturerad form kunde 

frågorna korrigeras för att fortsätta intervjun. Informationen som inhämtades visade sig viktig för 

den empiriska studien och hade inte kunnat genomföras om inte en semi-strukturerad metod 

använts (Bryman, 2012)(Harboe, 2010).  
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Diskussioner angående om fler företag skulle intervjuas har hållits och försök för att träffa fler 

företag har gjorts. Men på grund av tidsbrist och svårigheter att boka möten med relevanta 

personer på företagen har istället fokus lagts på att utföra grundliga intervjuer med de utvalda 

företagen. En till respondent hade visserligen kunnat tillföra en ytterligare synvinkel på 

användandet av leverantörshandböcker, men eftersom de valda respondenterna arbetar på två 

olika sätt får uppsatsen den bredd och djup som krävs för att besvara forskningsfrågorna.  

 

2.6 Definitioner 

2.6.1 Globalisering  

“Globalization can thus be defined as the intensification of worldwide social relations 

which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events 

occurring many miles away and vice versa.”  

 (Giddens, 1990: 64) 

2.6.2 Suppliersmanual/ leverantörshandbok 

Leverantörshandbok är ett dokument som beskriver vilka villkor som är viktiga för beställaren 

som leverantören ska anpassa sig efter. Genom tydliga riktlinjer kan arbetet ske smidigt och 

eventuella konflikter kan undvikas. Dokumentet kan innehålla uppförandekod, leveransvillkor 

och andra dokument och instruktioner gällande produktionen (Clas Ohlsson A, u.å).  

 

2.6.3 Hållbar utveckling 

Bruntlandskommissionen definierar hållbar utveckling på följande sätt "En hållbar utveckling är 

en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov" (Förenta Nationerna, 1987).  

 

2.6.4 Den textila värdekedjan 

Den textila värdekedjan beskriver hur arbetet i textilbranschen fungerar från fiber till 

slutkonsument. Enligt Porter (1985) definieras det som alla de aktiviteter som är byggstenar i att 

skapa en produkt av värde för köparen. Alla moment som uppkommer under produktionens 

gång, exempelvis odling och skörd av bomull, färgeri och beredning av varan, sömnad, frakt, etc, 
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delas in i olika faser för att ge en tydligare bild över vilka som varit delaktiga i arbetet (Hedén & 

McAndrew, 2010). Porter (1985) tar detta ett steg längre och delar upp de värdeskapande 

aktiviteterna i nio huvuddelar, fem primära vilka direkt kan kopplas till att varan får ett värde: 

inköp, tillverkning, distribution, försäljning/marknad och service. Samt fyra sekundära, 

bestående av, företagsadministration, personaladministration, produkt och teknologiutveckling 

samt resursanskaffning (Porter, 1985).          

 

2.6.5 Makt 

Definitionen av makt kan i denna uppsats se som en aktörs (A) förmåga att påverka en annan 

aktör (B) att göra något B inte annars skulle gjort. Maktresurser som krävs för att besitta makten 

i en relation kan vara av olika typer. Det kan handla om belöningsmakt, tvingande makt, legitim 

makt eller extpertmakt. Utsträckningen av maktresurserna är beroende av Aktör As allmänna 

förmåga att påverka. Bestraffande maktutövande så som exempelvis tvingande makt kan leda till 

negativa reaktioner hos Aktör B och kan därmed ge upphov till ett instabilt aktörsförhållande 

(Coughlan, 2001). 

 

2.6.6 Beroende  

Kan ses som speglandet av två parters maktförhållande. Hur stor nytta har aktör B av aktör A och 

hur många alternativa källor har B att tillgå. Mellan beställare och leverantör kan förhållandet ses 

åt båda hållen, är leverantören en av få eller en specialiserad, och är beställaren leverantörens 

största och viktigaste (Coughlan, 2001). 

 

2.6.7 Plano 

Plano är en genomskärning från sidan av en sko för att påvisa linjer och mått för alla 

mönsterbitar på en läst. En mönsterbit är ritning av varje material som ska skäras ut till skon
2
. 

 

                                                
2
 Marcus Svensson, Production Manager Vagabond, Intervju 2015-05-12 
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3. Teori 

3.1 Uppförandekoder 

Globaliseringen har inneburit att företag numera arbetar över gränser i allt större utsträckning. 

Produktionen för ett svenskt företag kan vara beläget i Kina likväl som Indien. Lagar gällande 

arbetsrätt är olika beroende på nation och i dagsläget finns ingen internationell allomfattande 

lagstiftning som täcker ämnet (Ciprian, 2014). Samtidigt efterfrågar konsumenter varumärken 

vilka tar socialt och miljömässigt ansvar genom hela sin produktion. För att produktionen ska ske 

i enighet med företagets sociala och miljömässiga värderingar och för att säkerställa att ingen 

under produktionen kommer till skada är det allt vanligare att företag upprättar uppförandekoder 

(Code of conduct) (Rahbek & Andersen, 2006), något som kan definieras som: “Companies’ 

policy statements that define ethical standards for their conduct” (ILO A, 2012). Bruket av 

uppförandekod är helt frivilligt och det finns således ingen given mall för dess utformande (Blixt 

& Cunningham, 2014). 

 

FN-organet ILO, International Labour Organization, deklarerar fundamentala rättigheter för 

arbetare. Deklaration består av konventioner och rekommendationer. Konventionerna är juridiskt 

bindande för medlemsländerna och rekommendationer är riktlinjer och vidareutveckling av 

konventionerna (ILO A, u.å). Mamic (2005) menar att en uppförandekod i det allra minsta bör 

bestå av ILOs kärnkonventioner bestående av:  

Förenings- och organisationsfrihet 

Behandlar rätten att bilda och gå med i fackföreningar och förhandla kollektivt, för både anställd 

och arbetsgivare (MR-fonden, u.å).  

Tvångsarbete  

Behandlar förbudet mot tvångs- och straffarbete. Tvånget kan innefatta tillbakahållande av lön, 

hot om våld och liknande (ibid). 

Diskriminering 

Behandlar jämlikhet i löner, jobbsökande etc. och att alla inom arbetslivet ska behandlas lika 

oavsett hudfärg, religion eller kön (ibid).  

Barnarbete 
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Behandlar minimiålder för arbete där alla under 18 år betecknas som barn. Individen skall ha 

avslutat grundskoleutbildning och vara över 15 år, lättare arbete får dock utföras från 13 års 

ålder. I länder där utbildningssystemet är underutvecklade är lägsta åldern för arbete 14 år. 

Punkten syftar också till att motarbeta de värsta formerna av barnarbete där slaveri och liknande 

kan förekomma (ibid).  

 

Vidare bör grundläggande mänskliga rättigheter (Mamic 2005), vilka är applicerbara på ämnet 

tas i beaktning exempelvis följande:  

Lön 

Rätten till en dräglig lön som uppfyller minimikrav och är i enighet med utbildningsnivå och 

erfarenhet, samt vilken kan bidra till en dräglig levnadsnivå (Regeringen, 2004). 

Vila och fritid 

Innebär skälig begränsning av arbetstiden, återkommande betald semester och betald ledighet 

samt lön på allmäna helgdagar (ibid). 

Trygga och sunda arbetsförhållanden 

Möjlighet till skälig skyddsutrustning och en dräglig arbetsmiljö (ibid). 

 

3.1.1 Utformning av uppförandekoder 

Vid utformandet av en kod finns flera aspekter att ta i beaktning gällande det valda språket. En 

självklarhet är att språket är sådant att berörda parter kan tillgodogöra sig informationen. Är 

målet en fabrik i Kina där en eller två av 20 talar engelska är det en god idé att uppförandekoden 

översätts till kinesiska. För att på så sätt nå fler. På samma sätt bör texten översättas på ett sådant 

sätt att man tar hänsyn till lokala och kulturella skillnader i tolkning och förståelse. Likväl bör 

eventuell analfabetism beaktas för allas möjlighet att veta om sina rättigheter (Mamic, 2005). 

 

Språkbruket i dokumentet sätter därtill tonen och tyngden i dokumentet. Mamic (2005) tar i sin 

bok Implementing Codes of Conduct, How Businesses Manage Social Performance in Global 

Supply Chains, upp exempel i form av begrepp som “Basic needs” och “so far possible and 

appropriate”. Hon menar att formuleringar som erbjuder en luddighet och lämnar öppet för 

tolkning och en känsla av frivillighet i jämförelse med termer som “must be in accordance with” 
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eller “must exceed minimum wage” där det inte på samma sätt lämnar öppet för tolkning och 

egna referenser (Mamic, 2005). Mamic (2005) tar vidare upp att bruket av ett hårdare språk, där 

det inte lämnas utrymme för tolkningar, indikerar vilken nivå av ansvar det beställande företaget 

är villigt att ta. 

 

I urvalet över vad som tas med i koden bör beaktas i ljuset av den aktuella branschen. Med 

kunskap om vilka problem som föreligger i gällande industri, exempelvis menar Mamic (2005) 

att i fall av en extraherande industri så som brytning eller avverkning att det ofta tas upp aspekter 

gällande omkringliggande samhälle.  

 

Dessutom bör inte uppförandekoden utformas så den på något sätt står i konflikt med gällande 

nationella lagar (Blixt & Cunningham, 2014). 

 

3.2.2 Betydelsen av uppförandekoder 

Rahbek & Andersen (2006) diskuterar en av uppförandekodens problem. I stor del kan 

implementerandet av en uppförandekod ses med ett ekonomiskt incitament som bakgrund för det 

varumärkesbyggande företaget. Genom att visa sig etiska i sin människosyn och produktion kan 

varumärket förstärkas och mer pengar strömma in. Samtidigt är implementeringen en potentiellt 

kostsam och tidsödande process för samtliga berörda parter. Således kan man alltså finna ett 

ekonomiskt incitament för producenten att ej implementera de nya riktlinjerna, samtidigt som de 

inte får del av de ökade som ett förstärkt varumärke kan ge. Med andra ord finns risk att en 

intressekonflikt uppstår (Rahbek & Andersen, 2006). Införandet av en uppförandekod lämnar 

därför inga garantier att den efterföljs. För säkerställande bör någon sorts ramverk för 

uppföljning upprättas, exempelvis kontroller. Dessa kan vara annonserade eller oannonserade, 

där oannonserade i många fall framhävs som det säkraste för att säkerställa att resultatet inte bara 

är ett spel för kulisserna. I artikeln CSR- det senaste på tapeten eller limmet som håller allt 

samman? (Blixt & Cunningham, 2014) däremot diskuteras motsatsen. Genom att istället se på 

kontrollerna som en hjälp och möjlighet till utbildning, kan man agera tillitsskapande parterna 

emellan, snarare än att visa tvingande makt i egenskap av beställare.  
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Genom att skapa motiverande faktorer för att arbeta i enighet med koden kan viljan att följa 

reglerna öka ytterligare. Ett slagkraftigt sätt är att vid kraftig överträdelse helt avbryta 

samarbetet. Självklart efter att först ha gett möjlighet till förbättring. Något som emellertid måste 

användas i ljuset att den beroendesituation som gäller mellan beställare producent. För ett litet 

företag med små volymer är tyngden i ett sådant hot allt annat än självklart (Rahbek & Andersen, 

2006). Blixt & Cunningham (2014) tar upp strategin Creating Shared Values (CSV). Strategin 

bygger på att skapa win-win situationer, där samtliga parters vinst räknas med i beslutet. Det kan 

till exempel vara genom att erbjuda utbildning till sina producenter och därmed skapa en hållbar 

värdekedja samt bidra till producenternas konkurrenskraft på en marknad där hållbar produktion 

är alltmer efterfrågad (Blixt & Cunningham, 2014). 

 

3.2 BSCI Business Social Compliance Initiative 

BSCI var lanserat av Foreign Trade Association 2003 som en reaktion på den ökade efterfrågan 

av transparens och social hållbarhet i globala värdekedjor. Initiativet bjuder in företag som 

medlemmar vilka får stöd och vägledning i att arbeta med initiativets egen Uppförandekod 

vilken förväntas implementeras av medlemsföretaget (BSCI A, u.å). 

 

Organisationens värderingar i det kontinuerliga samarbetet är Continous Improvement, 

Empowerment och Coorperation. Uppförandekoden som erbjuds av BSCI består av ovan 

beskrivna ILO-konventioner och mänskliga rättigheter, såsom exempelvis Rätten till skälig lön, 

Förbud mot tvångsarbete och barnarbete, samt frihet att organisera sig. Därtill förväntas 

affärspartner arbeta för att undvika miljöförstöring samt att arbeta enligt etiska affärsprinciper 

långt ifrån korruption och dylikt (BSCI B, 2014). 

 

3.3 Miljö 

Eftersom lagarna gällande miljö och hållbarhet i skiljer sig stort från land till land, är procedurer 

skiftande beroende på producent (Jinghao, 2013). Under tidigare miljökongresser har frågan 

tagits upp angående hos vem ansvaret ligger när det gäller att nå en miljömässigt hållbar 

utveckling. Utfallet har tidigare blivit att industriländer och utvecklingsländer pekar på varandra. 
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Utvecklingsländerna anser att deras fokus ligger i att ta emot beställningar för att på det sättet 

bygga upp sin ekonomi, och att det är industriländernas ansvar att investera i en miljömässig 

produktion. Industriländerna anser däremot att det ligger i utvecklingsländernas intresse att 

utveckla sin produktion till att bli hållbar (Holst, 2010). För att undvika eventuella konflikter och 

missförstånd är det därför fördelaktigt att ge tydliga riktlinjer för hur arbetet ska ske ur 

miljösynpunkt.  

 

3.3.1 REACH 

Ett exempel på tidigare nämnda regionala riktlinjer är REACH (Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals), vilket förtydligar vilka kemikalier som får och inte 

får användas av europeiska företag. REACH för ett register över vilka kemikalier som är 

godkända och vilka halter som är acceptabla och är i dagsläget ett lagkrav i Europa (Kemi, u.å). 

Även om vissa kemikalier är förbjuda inom Europas gränser kan de fortfarande vara i bruk i 

andra världsdelar (Nawaz Jaspal & Haider, 2014) och det är därför upp till varje företag att föra 

en öppen dialog med sina leverantörer och klargöra vilka villkor och regler som ska följas. 

 

3.3.2 ÖKO-TEX 

Ett sätt att försäkra att produkterna som produceras är gjorda med miljön i åtanke är att använda 

sig av öko-tex certifierade varor. Öko-tex är ett oberoende test- och certifieringssystem som kan 

användas genom hela den textila värdekedjan och kan därför appliceras på såväl råmaterial som 

på en färdig slutprodukt beroende på vilken standard som används (Oeko-tex u.å).  

 

3.3.3 Klimatkonventioner 

Den ökande medvetenheten om hur slösaktigt jordens resurser används har lett till flera möten 

och samtal ledande länder emellan, detta i hopp om att med gemensamma krafter kunna minska 

farliga utsläpp och minska användandet av jordens resurser. Mötena har lett till att konventioner 

har tecknats och att länder arbetar mot samma mål. Kyotoprotokollet tecknades med målet att 

minska utsläppen av växthusgaser (Riksdagen, u.å) men undertecknades inte av de länder med 

mest utsläpp, USA, Kina och Indien (Miljöbörsen, u.å). Miljöarbetet har fortsatt och under 
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klimatkonferensen i Köpenhamn 2009 var även Kina med för att diskutera miljöförbättringar. 

Om samtliga länder väljer att skriva under miljökonventioner för att gemensamt skriva lagar och 

regler skulle arbetet över länders gränder förenklas betydligt då alla skulle arbeta utifrån samma 

plattform. Men eftersom alla länder ännu inte accepterat konventionernas krav kvarstår samma 

problem, avsaknaden av internationella bestämmelser och regler för miljö och hållbarhet (Holst, 

2010).  

 

Ett problem som Kina står inför är att de miljöorgan som arbetar för ett mer hållbart samhälle 

ständigt åsidosätts av potentiell ekonomisk tillväxt, det vill säga industrin. Problematiken med 

Kinas lagar gällande miljö är att uppföljning och bestraffning sällan sker och att många fabriker 

väljer att fortsätta producera som de tidigare gjort utan hänsyn till lagarna (Blixt & Cunningham, 

2014). En annan teori till varför leverantörer inte följer dessa lagar är de inte tar dem seriöst då 

Kinas tidigare försök till ökad hållbarhet inte lyckats (Wang, 2013). 

3.6 Kulturella skillnader 

På grund av globaliseringen är kulturskillnader svårt att undvika och någonting som allt fler 

företag idag behöver lära sig arbeta med. Kulturen är ett inlärt beteende och någonting som 

inarbetats över flera generationer. Det beskriver hur människor lever och agerar mot varandra 

och det speglas av seder, bruk och värderingar (Andersson & Wennberg, 2008).  

 

I uppsatsen “Affärsrelationer mellan Sverige och Kina: En studie om hur affärskulturella 

skillnader påverkar och hanteras” använder Duong och Johansson (2013) Hofstedes modell för 

att beskriva de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Kina. Modellen tar upp aspekter som 

Individualism kontra kollektivism, stor eller liten maktdistans, starkt eller svagt 

osäkerhetsundvikande, maskulinitet kontra feminitet och lång kontra kort tidsorientering. Enligt 

modellen är det stora kulturella skillnader mellan Sverige och Kina med undantag för en punkt, 

starkt eller svagt osäkerhetsundvikande (Duong & Johansson, 2013). Kulturella skillnader gör att 

missförstånd lätt kan uppstå och att parterna utan vetskap kan förolämpa varandra. För att 

undvika eventuell friktion och är därför kommunikation är viktig beståndsdel i samarbetet.  
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3.7 Kommunikation 

Ett företags förmåga att kommunicera internt är en av de faktorer som kan avgöra hurvida 

företaget kommer växa och bli framgångsrikt eller inte (Du Plessis & Boshoff, 2008). Det sägs 

även att väl fungerande intern kommunikation är en bra grund för välfungerande extern 

kommunikation (Hansson & Blomqvist, 2014). Kommunikation kan liknas med kunskapsdelning 

(engelsk term: knowledge sharing) där en bristfällig kommunikation betyder att viktig kunskap 

inte kommer fram och därmed försvårar arbetet (Du Plessis & Boshoff. 2008) (Andersson & 

Wennberg, 2008) (Hansson & Blomqvist, 2014). En utmaning som många företag som arbetar 

internationellt står inför är hur information värderas och att information som anses viktig av 

beställaren känns icke relevant för leverantören. Redan när samarbetet inleds är det viktigt att 

säkerställa att båda parter är överens om vilken information som är av stor vikt och hur den ska 

kommuniceras (Andersson & Wennberg, 2008).  

 

Hansson och Blomqvist (2014) skriver att en viktig grundsten för att effektiv kommunikation är 

att utbilda samtliga parter om företagskulturen och värderingar, samt hur kommunikationen ska 

ske för att säkerställa att informationen kommer fram. Högfungerande kommunikation leder till 

ett effektiviserat arbete (Hansson & Blomqvist, 2014) och det i sin tur förenklar processen för 

beslutsfattande, vilket leder företaget framåt (Du Plessis & Boshoff. 2008).  

 

3.8 Kvalitet 

Det finns i dagsläget ingen universellt accepterad definition av kvalitet och en anledning kan 

vara att betydelsen varierar beroende på om det handlar om en vara eller tjänst samt att olika 

industrier ställer olika krav på kvalitet. Definitionen som är mest accepterad är den från ISO 

“[den]Grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav” (Wicks & Roethlein, 2009). 

 

Kvalitet är något alla företag behöver förhålla sig till på ett eller annat sätt. Det är en fråga som 

rör allt från hur produkten ska produceras till hur kvaliteten är i slutprodukten. Idag läggs 

grunden för företagens kvalitetstänk redan i företagsledningen som ska se till att det genomsyrar 

hela företaget (Hedén & McAndrew, 2010). Bodecker (2011) hävdar att företag kan öka sin 

produktivitet och därigenom sin vinst genom att säkerställa kvalitet redan i produktionsstadiet.  
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Hedén och McAndrew (2010) skriver i boken Modefabriken, Kreativt affärsmannaskap från 

insidan om nollfelmetoden som grundar sig i en strävan att noll fel ska passera fabriken och att 

sikta efter att göra rätt från början. Ur ett ekonomiskt perspektiv blir det stora konsekvenser av 

produkter med dålig kvalitet då de måste omarbetas eller kasseras. I värsta fall har varorna redan 

anlänt till slutkund när felen upptäcks vilket kan leda till färre framtida beställningar. Det ligger 

därför i allas intresse att utbilda personal och bygga en bra grund för att säkerställa bra kvalitet 

då det ökar chanserna till fler beställningar i framtiden (Schniederjans et al, 2011). Att kvaliteten 

i produktionen höjs leder till att kvaliteten slutprodukterna blir bättre. Bra slutprodukter leder till 

att slutkonsumentens bild av företaget och även produktionslandet förbättras, något som måste 

tas i beräkning av både beställare och leverantör (Schniederjans et al, 2011). Schiederjans, Cao 

och Ohlson (2004) gjorde en studie där de kunde påvisa att slutproduktens kvalitet kunde göra 

ekonomisk skillnad. Studien behandlade handeln mellan USA och Kina där USAs intresse för 

vilken kvalitet produkterna hade var bristfällig. Författarna menade att det var i Kinas intresse att 

förbättra kvaliteten och på så sätt förbättra bilden av produkter producerade i Kina till 

slutkonsument, även om det inte var ett krav från beställaren. Om Kina inte förbättrar kvaliteten i 

produktionen kommer de förlora marknadsandelar till andra produktionsländer då beställare som 

vill säkra sin egen ekonomi väljer andra aktörer istället.  

 

Ur ekonomiskt perspektiv är det av stor vikt för beställare att säkerställa kvalitet i produktion då 

brister kan leda till större problem än en felaktig produkt. Företag som gör stora investeringar för 

att bygga ett varumärke och skapa produkter riskerar att förlora trovärdighet och därmed pengar 

av bristande kvalitet. En skandal skapad av kvalitetsbrister i produktion eller produkt kan skada 

ett företags varumärke, något som tar flera år att bygga upp igen eller som i värsta fall är 

omöjligt att reparera (Enderwick, 2009). 

  

Det finns ett flertal aspekter av kvalitet och två av dem som går hand i hand är pris och tid. 

Väntetid har ett ekonomisk värde för en köpare, något som refereras till som “time-price”. Den 

tid som en köpare tvingas vänta på en produkt eller som köparen uppfattar som förlorad tid ökar  

hur mycket kunden upplever sig ha investerat i produkten (Giebelhausen et al, 2010: 2011). En 

produkt som är felaktig eller inte möter de krav som satts skulle kunna skada förtroendet till 
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leverantören då produktens värde inte stämmer överens med priset (Wicks & Roethlein, 2009). 

För att säkerställa att produktionen är konsekvent och för att undvika produktionsfel eller 

väntetider är intern kvalitets revisioner ett alternativ. Genom dessa revisioner kan förbättringar 

utföras för att effektivisera produktionen och därmed säkerställa att produktionen och 

produkterna är konsekventa (Mail et al, 2014).  

 

4. Empiri 

4.1 Fallstudie Wasa Sweden AB 

 

4.1.1 Presentation Wasa Sweden AB 

Wasa Sweden startades för 70 år sedan i Småland och flyttade kort därefter till Fjugestatrakten, 

då med ett strategiskt läge nära den Närkingska skoindustrin. Produktionen av Tryckknappar, 

nitar och öljetter var då helt belägen i Hidingebro utanför Fjugesta där den kom att bli kvar fram 

till 2003. Den produktionen avvecklades då helt för att istället arbeta med leverantörer i Asien. 

Företaget har idag utökat produktionen till alla typer av applikationer för textilbranschen så som, 

labels, hangtags, knappar, snoddar samt profilprodukter, t ex mössor, väskor och golfbagar.  

 

Wasa Sweden har en fabrik för metallprodukter i Hongkong där de äger större delen av 

maskinerna och inventarierna. Resterande produktion sker hos underleverantörer, huvudsakligen 

belägna i Kina och Hongkong. Företaget därmed agerar beställare samtidigt som de agerar 

leverantörer till sina beställarföretag. Kunderna är varumärken från hela världen, huvudsakligen 

Svenska och europeiska vilka utvecklar sina profilapplikationer i samarbete med företaget där 

sedan deras producenter lägger beställningarna. Ordrarna skickas ut via Wasas egna lager i 

Hongkong (där 70% av ordrar utgår från) och Fjugesta (30% av ordrar). Intressant att notera är 

att Wasa Sweden både agerar leverantör och beställare i detta fall.  

 

I dagsläget har företaget ingen leverantörsmanual eller uppförandekod gentemot sina 

leverantörer, ett resultat av förflyttningen av produktionen från Sverige till Asien 2003. I nuläget 

i egenskap av leverantör får de dock ta del av uppförandekoder från andra håll.  
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4.1.2 Problem 

4.1.2.1 Kvalitet 

I egenskap av att vara en svensk leverantör med produktion i Asien är det inte möjligt för 

företaget att konkurrera med asiatiska direktproducenter i pris. Huvudkontoret ligger i Sverige 

och lönerna är därför dyrare än vad det hade varit för ett motsvarande asiatiskt företag med 

enbart asiatiskt kontor. Ett resultat av detta är vikten av andra konkurrensmedel, i detta fall 

kvaliteten vilket enligt ägarna är deras grundval. Det är viktigt att kvaliteten vidhålls och 

reklamationerna är få. Förändras materialsammansättning eller procedurer kan detta få stora 

konsekvenser för företaget och leda till att kunderna vänder sig till andra. Faktorer som dessa kan 

i dagsläget vara svåra att styra enligt Ronny Nyman. Producenterna vill ha en god vinst och med 

förändringar i råvarupriser kan producenten få för sig att ändra sammansättningar, något som i 

förlängningen leder till att samma artikel förändras över tiden, vilket som inte får hända ur 

kvalitetssynpunkt. Vikten av materialets ursprung understryks av Nyman och tydliga 

materialblad som producenterna får fylla i och skriva under är hans strävan.  

 

4.1.2.2 Tid 

Då företaget arbetar med andra varumärkesproducerande varumärken föreligger en ständig 

tidspress. Produkter och prover måste levereras snabbt och i tid för att inte ersättas av någon som 

kan göra det. Ronny Nyman understryker vikten av att proverna kommer i tid som en viktig 

faktor. Kunden kan i ett tidigt skede ha flera möjliga leverantörer i samtal, har någon annan 

möjlighet att lägga fram ett bra prov snabbare kan det vara där pengarna hamnar. Samma sak om 

det upprepande är stora förseningar i leverans och produktion. Normala maxtiden ett prov får ta 

från producenten är 2 veckor, förutom på metall som kan ta upp till 3 veckor. Trots detta är det 

inte sällan säljarna får lägga press på producenterna för att snabba på processen. För att få 

ytterligare kontroll över är planen att leverantörer varje torsdag skall skicka en lista över prover 

som är på gång.  
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4.1.2.3 Pris 

I dagsläget jobbar inte Wasa med några färdiga prislistor från leverantörens sida. Varje tillverkat 

prov bedöms för sig vilket innebär att inköpspriserna kan skifta stort under året. Samtidigt måste 

Wasa gentemot sina kunder behålla en någorlunda rak linje på prisnivån på liknande produkter 

samt ha möjligheten att tidigt ge ett ungefärligt utpris till kund. Ronny Nyman tror att en möjlig 

lösning på problemet kan vara en prisnivålista innehållandes prisnivåer för olika produkter och 

finishar som leverantörerna får möjlighet att uppdatera årligen.  

 

4.1.2.4 Konsekvens 

Flera olika leverantörer innebär flera olika rutiner att arbeta mot. Olika leverantörer har olika 

leveransrutiner gällande packning och märkning. Vid leverans anländer produkterna till lagret i 

olika mängder och med olika märkning beroende på leverantör, något som innebär att lagret som 

det ser ut nu packar om nästan allt på ett eller annat sätt. Packningen i dagsläget sker efter exakta 

ordrar, något som innebär att en kund kan beställa 33m resår och 1821 knappar. Lagrets uppgift 

är då att mäta och räkna så leverarad mängd är exakt, ett tillvägagångssätt som tar tid men också 

innebär större risk för misstag på grund av den mänskliga faktorn. Att förändra detta 

tillvägagångssätt kräver emellertid förändring av packrutiner från leverantörernas sida. 

Metallprodukter till exempel levereras i dagsläget i 1000-pack, något som skulle behöva minskas 

till 100-pack för att sedan istället packa ordrar enligt jämna 100-tal. Samma sak med tygband och 

resårer som i dagsläget ibland levereras löst i påsar. Där ett smidigare arbetssätt hade varit med 

100 meters koner.  

 

4.1.2.5 Ansvar 

Från Wasas sida är det svårt att ha full koll på processer ur hållbarhetssynpunkt, något de vill 

förbättra. Självklara saker är sociala förhållanden samt att REACH och öko-tex certifieringar 

följs. Frakt är en annan faktor ägarna själva tar upp. Med många leverantörer i varierande storlek 

och på olika platser är det svårt att ha kontroll över vilka fraktalternativ som används och hur 

pass miljövänliga dessa är. Samma sak gäller med vattenrening och allmän avfallshantering. 
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Wasa själva blir ofta delgivna uppförande- och miljökoder från egna kunder och har alltså själva 

krav på sig att arbeta för att möta dessa koder, varför detta är en viktig aspekt.  

 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Presentation 

4.2.1.1 Ellos 

Det svenska postorderföretag Ellos grundades 1947 (NE A, u.å) och har idag en omsättning på 

2,1 miljarder kronor (2013) och ca 580 anställda (Allabolag.se A, 2015). Från att ha arbetat med 

kataloger är Ellos idag helt internetbaserat (NE C, u.å). Ellos är själva baserade i Borås och 

använder sig av hundratals producenter världen över. Ellos arbetar enligt en Fullprismodell, 

vilket innebär att leverantören är ansvarig för att finna materialet.  

 

Ellos har en väl utarbetad leverantörsmanual som de kallar Suppliers Guide, ett dokument på ca 

150 sidor med all information leverantörerna kan komma att behöva. Utöver det har de ett Basic 

Social Compliance form, ett formulär vilket skrivs under av nya leverantörer där det deklareras 

att grundläggande uppförandekoder följs. Vidare har det även ett avtal på baksidan av varje 

orderblankett, ett typiskt avtal vilket beskriver produktsäkerhet etc. Detta avtal är ett juridiskt 

bindande kontrakt vilket bekräftas vid orderbekräftelse.  

 

4.2.1.2 Vagabond 

Varumärket Vagabond grundades under slutet av 60-talet där fokus låg på att producera herrskor. 

Under 1980-talet låg designkontoret i Italien och produktion Portugal där stor kompetens inom 

skomakeri finns, men 1993 flyttades det till Varberg där huvudkontoret nu är beläget 

(Vagabond.som A). Utöver kontoret i Varberg finns även ett produktionskontor i Ho Chi Minh, 

Vietnam som är närmre beläget de fabriker Vagabond samarbetar med i dagsläget. Idag 

producerar Vagabond ca 2,5 miljoner par skor årligen (Vagabond A, u.å) med en omsättning på 

ca 627 miljoner kronor under år 2014 (Allabolag.se B, 2015).  
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I dagsläget använder sig inte Vagabond av en leverantörshandbok eller styrdokument utan har 

muntliga överenskommelser med sina leverantörer. Några av de dokument som Vagabond 

använder sig av är uppförandekod, instruktioner för packning och frakt etc, planos, mönsterbitar 

och en teknisk specifikation för att beskriva hur skon tillverkas. Utöver det använder Vagabond 

referenser för samtliga material och komponenter. Företaget arbetar enligt en Cut- make - trim 

modell där de beställningar fabriker lägger görs hos leverantörer nominerade av Vagabond. Att 

arbeta utifrån denna modell ger Vagabond mer kontroll än om de arbetat med en fullpris-modell 

där fabrikerna har ansvar för att sourca material och leverantörer (Hedén & McAndrew, 2010).  

 

4.2.1.3 Mats Wingborg 

Mats Wingborg, har under flera års tid arbetat som facklig representant åt flera stora svenska 

textilföretag. Genom sitt arbete har han besökt flertalet fabriker runt om i Asien och har under 

sina besök med tolk intervjuat anställda i olika skikt på fabrikerna. Besöken har lett till flertalet 

artiklar och rapporter om ämnet.  

 

4.2.2 Leverantörshandbok 

Ellos har under 30 års tid arbetat med en leverantörshandbok och jobbar ständigt med 

uppdatering och utveckling, vilket leder till att dokumentet uppdateras två gånger per år. 

Handboken är en viktig del av Ellos produktion där alla delar, detaljer och tillvägagångssätt finns 

nedskrivna. Det har resulterat i en bok på ca 150 sidor innehållande packning, märkning, 

leverans, orders, information om revision, INCO-terms, m.m. För att säkerställa att bokens 

innehåll uppfattas korrekt används illustrationer för att stärka textens budskap. Sandell säger att 

Ellos har försökt ta bort delar av handboken för att minska sidantalet, men de anser att inga delar 

kan strykas då de kommer märka det senare med exempelvis felpackade leveranser. I dagsläget 

kan Ellos hänvisa till leverantörshandboken vid eventuella frågor vilket blir en trygghet både för 

företaget själva men även leverantörerna.  

 

I motsats till Ellos som har dokument som styr produktionens alla delar arbetar Vagabond idag 

utan existerande leverantörshandbok. Istället har Vagabond utvecklat en arbetsmetod baserad på 

kommunikation och muntliga överenskommelser. Deras strävan är att vara en så pass stor aktör 
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att de ska ha något att säga till om och i dagsläget fungerar deras samarbeten bra utan skrivna 

styrdokument. De dokument som Vagabond använder sig av gäller packning, frakt, etc. Det är 

dokument som regleras beroende på vilken kund som lagt beställningen. Utöver det använder de 

en plano och en teknisk specifikation när beställning av skor läggs.  

 

Noterbart är att Vagabond har utvecklat en arbetsmetod där de har stor kontroll på värdekedjan. 

Marcus menar att de fungerar som leverantörer åt sina leverantörer genom att nominera flertalet 

av deras underleverantörer till tillverkaren av Vagabonds produkter, vilket ger dem kontroll över 

pris och kvalitet. Leverantörerna har sedan vetskap om vart de skall vända sig för påfyllnad vid 

behov.  

 

4.2.3 Uppförandekod 

Samtliga av de tillfrågade företagen har en existerande uppförandekod. 

 

Ellos inleder varje nytt samarbete med Basic Social Compliance form (BSC), där den nya 

leverantören får skriva under att den följer angivna grundläggande sociala krav. Bland annat 

förbud mot barnarbete, tvångsarbete och rätten att engagera sig fackligt. BSCn nämner bara 

huvudrubriker som kryssas i, mer ingående förklaring av varje punkt görs i deras Suppliers 

Guide under ett eget kapitel.  

 

Vagabond arbetar med uppförandekoden som enda dokument att skriva under i samarbetet. 

Denna innehåller liknande beståndsdelar som Ellos och exempelvis BSCI. 

 

Uppföljningarna ser ut på olika sätt. Ellos använder sig av externa inspektörer vilka gör 

revisioner på leverantörernas fabriker, medan Vagabond räknar med att deras egen CSR 

ansvarige skall göra fabrikskontroller ungefär två gånger om året. Dessutom har de i dagsläget 

personal som regelbundet befinner sig i fabrikerna för att kontrollera produktionen. Båda 

företagen nämner hur viktigt det är att se arbetet med uppförandekoder som ett samarbete snarare 

än ett maktförhållande. 
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Ellos revisioner använder sig av en skala från A-D där A-B är godkänt och C-D re-revision. I de 

fall där betyget blir C-D försöker man i hjälpa leverantören till förbättring. är det dock inte bättre 

efter 2 re-revisioner, avbryts samarbetet. Samma sak om något grovt övertramp skulle göras 

exempelvis barnarbete eller straffarbete.  

 

Om Vagabond märker att koden inte följs görs en överenskommelse mellan leverantören och 

Vagabond om vilka åtgärder som krävs för att följa koden. Beroende på vilken typ av avvikelse 

mot koden det gäller tas beslut om vidare åtgärder. Om Vagabond inte ser någon möjlighet till 

förbättring om det som parterna kommit överens om efter utsatt tid bryts samarbetet.  

 

Ur Mats Wingborgs perspektiv som facklig representant har han konstaterat att han sett en tydlig 

förändring på hur arbetet förbättrats i fabrik fem- sex år efter införd uppförandekod. Eftersom 

fabriker ständigt granskas och har kontroller minst en gång i veckan har detta blivit rutin och 

fabrikspersonal är inte längre lika skeptiska till att visa hur de arbetar. Att vara öppen med sina 

arbetsrutiner och följa en uppförandekod är idag nästintill ett måste för att få ordrar från de stora 

beställarna och de fabriker som inte anpassar sig står utan ordrar.  

 

4.2.4 Effekt 

Ellos har som tidigare nämnt, försökt korta ner sin handbok, då med negativa konsekvenser. Lars 

Sandell anser att handboken är en viktig del i deras arbete då den bidrar till att säkerställa 

korrekta leveranser. Då företaget är stort och många anställda ska kommunicera blir det annars 

svårt att lita på att det sker på rätt sätt. Med handboken kan man alltid hänvisa tillbaka till 

handboken samtidigt som den ger en känsla av pondus gentemot leverantören. Samtidigt kan inte 

Lars svara på hur arbetet skulle se ut utan handboken då den funnits under alla hans 30 år på 

företaget. 

 

Vagabond ser många fördelar med att inte ha en leverantörshandbok, bland annat flexibiliteten 

och att den administrativa delen av arbetet blir mindre. Företaget som snarare vill förmedla den 

rätta känslan med produkterna, har svårt att göra detta i text, vilket gör att muntlig 

kommunikation blir lättare. Samtidigt finns alltid risken att någon information faller mellan 
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stolarna och att leverantören inte frågar om något är oklart. Som alltid kan bristande 

kommunikation leda till frustration.  

 

4.3 Redan existerande leverantörshandböcker 

4.3.1 Clas Ohlson - beskrivning av handboken 

4.3.1.1 Allmänt 

Clas Ohlson använder sig av en samling dokument där deras uppförandekod och dokument om 

produktsäkerhet är separerade från leverantörshandboken. Eftersom Clas Ohlson hanterar 

produkter från flera olika kategorier arbetar de med leverantörer inom flertalet olika industrier, 

vilket kräver olika krav och bestämmelser (Clas Ohlson D, u.å). När ett samarbete med en ny 

leverantör inleds skickas de relevanta dokumenten innan den nya produkten tas in i sortimentet 

(Clas Ohlson C, u.å) 

 

4.3.1.2 Uppbyggnad av dokument 

Leverantörshandboken på 17 sidor som Clas Ohlson valt att kalla leverantörsmanual är 

strukturerad, luftig och sparsam med text. De huvudrubriker dokumentet består av är Inköp, 

Leverans, Förpackning, Debitering, Artikelinformation, Retur av produkter och slutligen 

Bilagor. Under rubriken Inköp tas ämnet CSR upp i korthet med förklaring om att Clas Ohlson 

inte inleder ett samarbete med leverantörer som inte skriver under deras kod. Uppförandekoden 

hittas i ett separat dokument.  

 

Ämnet miljö tas upp under aktuella rubriker. Exempelvis kan läsaren under rubriken 2.3 

Behandling av containrar läsa om att Clas Ohlson inte accepterar att deras containrar besprutas 

med gifter för att undvika skadedjur. I de fall som undantag görs måste Clas Ohlson kontaktas. 

De dokument som Clas Ohlson kräver står tydligt uppstolpade och följs av ett stycke angående 

märkning som krävs för gasade containrar. Utöver det finns även rubriken 5.5 Miljö och Hälsa 

med kortfattad information om de olika lagstiftningar Clas Ohlson jobbar efter, med 

hänvisningar till relevanta dokument för mer information.  
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Leverantörshandboken är tydligt strukturerad där varje underrubrik följs av en kort förklarande 

text och där extra förtydligande krävs, exempelvis under rubrik 2.6 Palleterat gods, finns 

beskrivande illustrationer. Kontaktinformation och hänvisningar för ytterligare information är 

återkommande genom dokumentet (Clas Ohlson A, 2014). 

  

4.3.2 Dansk Supermarked 

4.3.2.1 Allmänt 

Dokumentet som studerats är Dansk Supermarkeds leverantörshandbok gällande textila 

leverantörer, ett dokument de valt att kalla DS Textile Suppliers Manual. Dansk Supermarked 

som är medlem i BSCI arbetar även med en uppförandekod som följer BSCI’s hänvisningar och 

regler. Uppförandekoden är separat från leverantörshandboken (Dansk Supermarked A, u.å). 

  

4.3.2.2 Uppbyggnad av dokument 

Dansk Supermarkeds leverantörshandbok är ett dokument fyllt med information, regler, 

kontaktuppgifter, tabeller, bilder och illustrationer. Dokumentet som är 55 sidor långt är uppdelat 

i följande huvudrubriker: DS Textile Chemical Restriction Policy, Quality Requirements, Hanger 

Requirements, Labels, Security Tags/ Alarms, Extra Buttons, Testing, Carelabel, Oeko-tex, 

SVHC- Substance of Very High Concern, Mix Assortment, Master Data- Data from Suppliers, 

Typical Mistakes och slutligen Packing and Folding Instructions.  

 

Dokumentet inleds med rubriken DS Textile Chemical Restriction Policy där en tabell är fylld 

med information angående ämnen som inte är tillåtna i deras produktion, men även hänvisningar 

till bland annat REACH. Information som tas upp är exempelvis den mängd nickel som är tillåtet 

och vilka tester som utförs för att undersöka nickelmängd i produkter. Vidare i dokumentet kan 

läsaren även hitta information om öko-tex under kapitlet med samma namn, och om hur plaggen 

ska märkas med öko-tex labels samt den layout som är förutbestämd. Under kapitlet SVHC- 

Substance of Very High Concern finns information angående leverantörens ansvar att säkerställa 

att vissa ämnen inte kan återfinnas i deras produkter. Det finns även illustrationer och 
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anvisningar om hur leverantören ska gå tillväga om denne har vetskap om att ett miljöfarligt 

ämne finns i en beställd produkt.  

 

Läsaren kan hitta mycket information angående kvalitetskraven under rubriken Quality 

Requirements som ställs av Dansk Supermarked då fyra sidor av dokumentet behandlar detta 

ämne. Bland annat tas krav på tillverkningskvalitet upp med sömmar och vilka maskiner som ska 

användas. Hanteringen av olika proverna som beställs inför produktion beskrivs med tabeller och 

illustrationer.  

 

Angående frakt, packning, användning av galgar, etc finns mycket information som stödjes av 

illustrationer och bilder under kapitlen Master Data- Data from Suppliers, Typical Mistakes- 

Packning och Packing and Folding Instructions. Det finns mycket information under det 

sistnämnda kapitlet som sträcker sig från sida 34 till sida 55. Kapitlet är uppdelat till 

underrubriker som exempelvis Ladies Wear, Mens Wear, etc med tillhörande information och 

illustrationer om hur respektive kategori ska packeteras (Dansk Supermarked, 2015).  

 

4.3.3 Gemensamma beståndsdelar i handböckerna  

Upplägget av Clas Ohlsons och Dansk Supermarked skiljer sig något där fokus lagts på olika 

beståndsdelar. En anledning till det kan självklart vara att leverantörshandböckerna behandlar 

olika industrier och därmed kräver olika beståndsdelar. Det de båda har gemensamt är att deras 

uppförandekod är separat från resten av leverantörshandboken. Troligen är det av anledningen att 

dokumentet måste skrivas under av leverantör innan samarbete inleds och det är aktuellt att 

bifoga ytterligare information.  

 

Leverantörshandböckerna tar båda upp miljö och kemikalieanvändning men de olika företagen 

har valt att behandla upplägg på olika sätt. Clas Ohlson väljer att i korthet stolpa upp viktiga 

punkter för att sedan hänvisa till ett annat dokument, medan Dansk Supermarked istället skriver 

mer utförlig text angående öko-tex, SVHC och regler angående kemikalieanvändning.  
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Aspekter som behandlas i båda leverantörshandböckerna är frakt, packning och märkning av 

produkter. Beskrivningarna är förtydligade med illustrationer eller bilder för att undvika 

eventuella missförstånd.  

 

5. Analys 

Under arbetets gång har det uppkommit många olika aspekter på leverantörshandböcker och 

användandet av sådana. En viktig del i leverantörshandboken är att den är personligen uppförd 

för företaget och deras leverantörer. Det finns ingen färdig mall och uppförandet varierar, till 

skillnad från uppförandekoder där man genomgående kan se en relativt given mall, styrd runt 

ILO’s och FN’s konventioner (Blixt & Cunningham, 2014). Med det sagt finns det inget rätt eller 

fel sätt att arbeta på.  

 

Att ha en fungerande kommunikation innebär ett bra samarbete enligt Hansson & Blomqvist 

(2014) och i förlängningen ett effektivt samarbete. En leverantörshandbok är ett sätt att upprätta 

denna kommunikation på.  

 

Exemplet Vagabond kommunicerar krav och arbetssätt muntligt och genom besök, medan 

exemplet Ellos har en leverantörshandbok fylld till bredden. Oavsett arbetssätt för att bibehålla 

det goda samarbetet är det tids- och resurskrävande. Baserat på Ellos vittnesmål om behovet av 

deras omfattning på leverantörshandbok är det sannolikt att ju fler leverantörer, inköpare och 

andra aktörer som är inkopplade, desto mer kan företaget gynnas av en nedskriven guide. Detta 

är också beroende av hur pass ordnade och standardiserade krav beställaren har. Ju striktare och 

mer invecklat, desto mer gynnas man av att förmedla sig i text vilket går att kontinuerligt hänvisa 

till, likt en uppförandekod där önskan är att koden följs fullt ut. Att förmedla en uppförandekod 

muntligt skulle troligen innebära ökad risk för missförstånd.  

 

Att Vagabond använder en cut-make-trim modell, där de själva nominerar leverantörer för 

ingående material bidrar troligt ytterligare till att en muntlig kommunikation fungerar väl. 
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5.2 Problem och motivation 

Medan denna uppsats arbete fortgått har det varit möjligt att se flera troliga motivationsfaktorer i 

införandet av en leverantörshandbok. Kvalitet, ekonomi och kontinuitet är breda begrepp i 

sammanhanget men som ringar in de flesta problem som kan uppkomma när produktionen växer 

och hamnar långt borta. Detta vittnas om från både fallstudieföretaget, Mats Wingborg och Ellos. 

Kvalitet innebär allt från kvaliteten i varan, till att varan produceras under kvalitetsmässiga 

förhållanden för både människa och miljö, samt att leveransen är i tid (Schniederjans et al, 2011) 

(Wicks & Roethlein, 2009). Ekonomiskt är det att priser kan hållas på en kontinuerlig nivå, för 

att säkerställa ekonomisk vinning samt att arbetet kan effektiviseras. Effektiviseringen har därtill 

sin botten i att arbetet sker konsekvent från alla håll, något som innebär effektivare kedja och att 

arbetet inte lika ofta måste göras om i fråga om packning, märkning etc.  

 

Problemen kan vara ett resultat av eller förstärkas av de kulturella skillnader som förekommer, 

inte minst mellan Sverige och Asien, i detta fall Kina (Duong & Johansson, 2013). De seder och 

värderingar som skiljer oss kan göra stor skillnad i fråga om begrepp så som kvalitet eller skälig 

arbetsmiljö. Det är lätt att från Sveriges håll förvänta sig att lagar följs och upprätthålls för att i 

första hand skydda människorna. I Kina, där lagar om arbetstid och dylikt åsidosätts till förmån 

för ekonomisk vinning (Blixt & Cunningham 2014), är så tydligen inte fallet.  

 

Miljöperspektivet är även det en faktor som är svår att styra. Med skilda miljösyner är det inte en 

självklarhet att leverantörer använder sig av reningssystem och avfallshantering. I en utvecklande 

ekonomi är detta sällan en prioriterad punkt (Holst, 2010). Med tanke på bristen på 

internationella regler är det viktigt att beställaren tar sitt ansvar, inte minst då detta mer och mer 

förväntas av konsumenter. REACH, vilket är en viktig faktor inom Europa, måste i det allra 

minsta följas (Kemi, u.å) och är en tydlig punkt att förhålla sig till för de svenska företagen. 

Vidare bör även andra certifieringar följas, till exempel öko-tex. Dessa miljöramverk måste 

förmedlas och förtydligas för leverantören. 

 

Att införa en leverantörshandbok innebär emellertid inte att alla företagets problem automatiskt 

blir som bortblåsta. Effekten är liksom en uppförandekod beroende av uppföljning och 
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utvärdering hos båda parterna. Vidare bör förändringar och anpassning hos beställaren ske för att 

ge betydelse. I fallet Wasa Sweden är det tydligaste exemplet konsekvens vid packning. Att 

införa standardmängder på levererade varor gör lite skillnad om inte en förändring sker när det 

gäller att packa exakta ordrar.  

5.3 Makt 

Möjligheten att som företag effektivt kunna införa en leverantörshandbok inklusive 

uppförandekod är beroende på maktförhållandet som gäller aktörerna emellan. I fråga om en stor 

beställare hos en liten leverantör finns stora möjligheter till förändring då beroendeförhållandet 

är ojämnt, leverantören kan förlora mycket på att förlora en stor kund och anpassar sig troligen. 

Är förhållandet det omvända, att kunden är liten och beroende av resurser hos den specifika 

leverantören är införandet desto svårare. Det är dock viktigt att ha insikt i vikten av att använda 

makten vist, det vill säga att inte agera tvingande och därmed riskera en instabil relation 

aktörerna emellan (Coughlan, 2001).  

 

Implementeringen bör därför ske genom ett samarbete med insikt i att förändringarna bör vara 

fungerande och gynnande för båda parter. Mats Wingborg berättar hur följandet av 

uppförandekoder numera blivit ett konkurrensmedel, något som troligen även kan appliceras på 

leverantörshandböcker. Genom att leverantören visar sig anpassningsbar efter beställarens 

önskemål och vidhåller en genomgående kontroll över kvaliteter och andra faktorer kan även 

leverantören gynnas långsiktigt. Just kvalitetsfaktorn är en viktig del då genomgående god 

kvalitet kan leda till färre reklamationer, en kostnadsfråga för både leverantör och beställare. 

 

Upprepade gånger under arbetets gång har synen på vikten av samarbete framkommit. Blixt & 

Cunningham (2014), likväl som Lars Sandell på Ellos, tar upp hur viktigt det är att agera på rätt 

sätt då misstag och missförstånd uppkommer. Genom att utbilda kan även leverantören se en 

vinning i att ändra sitt samarbetssätt, då det ger en grund inför ett samarbete med andra 

beställare.  
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5.4 Utformning 

Som diskuterat bör leverantörshandboken anpassas efter gällande förhållanden hos 

beställarföretaget och leverantören. Att ha med irrelevanta instruktioner kan innebära att 

dokumentets betydelse urholkas. Genom att i leverantörshandboken vara tydlig med vilka 

punkter i arbetet som man värderar högst kan man likt vad Andersson & Wennberg (2008) 

framhåller, säkerställa en god kommunikationsbas. Företagskultur och värderingar bör tydligt 

kommuniceras till berörda samarbetspartners för att uppnå effektivt samarbete (Andersson & 

Wennberg, 2008). 

 

Den allmänna kommunikationen blir mest effektiv då den sker med en kulturell anpassning där 

skillnader i synsätt kulturer emellan tas i beaktning (Duong & Johansson, 2013). Ett sätt att 

anpassa sig efter dessa skillnader är att stänga dörren till tolkningar liksom Mamic (2005) tar 

upp. Ellos, Clas Ohlson A (u.å) och Dansk Supermarked (2015) använder sig mycket av bilder i 

sina instruktioner, något som innebär exakt tydlighet. För att signalera vilka delar i samarbetet 

som är allra viktigast har Ellos dessutom sitt Basic Social Compliance form som enda dokument 

att skriva under. Det blir då tydligt för mottagaren att det är drägliga sociala förhållanden som 

väger tyngst.  

 

Det är mer sannolikt att enkla och kortfattade dokument är lättare ta till sig. Tiden är dyrbar i 

professionella såväl som privata sammanhang vilket leder till att allt för långa texter överses. Det 

är större chans att en text som täcker en halv sida läses än en text som fyller tre.  

 

Instruktionerna i leverantörshandboken bör förstärkas med någon typ av uppföljning, inte minst i 

fråga om sociala- och miljökapitel, där det är extra viktigt att arbetet fortgår enligt 

överenskommelse och utan övertramp. Hur detta sker är i företagens händer, men än en gång är 

det viktigt att ha förståelse för maktförhållandet och inte använda onödiga hot och bestraffningar, 

utan snarare erbjuda hjälp för implementering. Ellos har som sagt externa kontroller gällande 

sociala förhållanden. Gällande de praktiska delarna agerar man på olika sätt, men vid exempelvis 

fel på packning eller märkning kan leverantören få stå för kostnaden för att detta ska göras om på 
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plats hos Ellos. Notera dock att man inte talar om någon typ av böter, vilket hade låtit mer som 

en bestraffning.  

 

Efter att ha studerat leverantörshandböcker samt diskuterat med aktörer aktiva i den aktuella 

branschen har synpunkter på innehåll väckts. Tvärtemot utformningen av Ellos och dansk 

Supermarkeds utformning, anser författarna att det är mer fördelaktigt med kortfattade texter och 

mer riktad information. Genom att inte skicka all information till alla leverantörer, och istället 

rikta informationen mot rätt segment, i Wasas fall metall, textil eller annat, kan textmängden i 

handboken hållas nere. Dessutom har vi funnit att det är en god idé att leverantörshandboken 

består av dokument som är kortfattat skrivna och uppbyggda på ett sätt som tillåter dem att 

skickas tillsammans som en bok eller i separata kapitel när endast specifik information krävs. 

Vagabond som inte arbetar med någon färdig leverantörshandbok och istället fokuserar på 

kommunikation får ständiga uppdateringar om eventuella frågor eller moment och kan då skicka 

den information som är aktuell. Clas Ohlsons leverantörshandbok är uppdelad där deras 

uppförandekod är separat, likväl som dokument angående kemikalieanvändning etc. I 

leverantörshandboken finns kortfattad text med hänvisningar till aktuella dokument för vidare 

läsning (Clas Ohlson A, u.å). Genom att i leverantörshandboken endast kortfattat beskriva mer 

komplexa rutiner eller moment för att sedan hänvisa till mer utförliga dokument kan företag 

undvika att leverantören/läsaren undviker att läsa viktig information som hjälper bygga upp 

helheten.  

 

En leverantörshandbok med mycket information som exempelvis Ellos eller Dansk Supermarked 

(2015) kan uppfattas som betryggande då leverantören har tillgång till information angående 

produktion med mera, men genom tydlig kapiteluppdelning kan för leverantören irrelevanta 

kapitel undvaras vilket skulle vara mer tidseffektivt. 

 

5.5 Validitet 

De använda metoderna har bidragit med en stor bredd av aspekter att ta i beaktande gällande 

arbetet med en leverantörshandbok. Litteraturstudien har behandlat olika aspekter som på olika 

sätt påverkar hur kommunikationen sker över gränser. Det tillfrågade intervjuade har bidragit 



 

 

41 

 

med en stor bredd och lärdom i att det inte finns något rätt eller fel. Samtidigt som samtliga har 

bidragit med inspiration och förståelse för kommunikationen i värdekedjan. Vagabonds och Ellos 

olikheter i leverantörskommunikation är beroende av deras olikheter som företag, både 

storleksmässigt, ekonomiskt och till leverantörsantal sett, men även i arbetssätt där Vagabond 

själva sourcar material och nominerar leverantörer. Detta kvalitativa arbetssätt med en explorativ 

ansats har gynnat arbetet då lärdomarna blivit många och förståelsen för ämnet i kommunikation 

ökat.  

 

6. Slutsats 

6.1 Resultat 

6.1.1 Problem 

Vilka problem föreligger i kommunikation och samarbete mellan företag och dess 

leverantörer?  

De huvudsakliga problemen företag kan stöta på i kommunikation och samarbete med sina 

leverantörer handlar i stort om kontroll. Genom att förlägga produktionen på annan plats och inte 

själva ansvara för den delen av kedjan blir det svårare att kontrollera aspekter så som sociala 

förhållanden och miljöförhållanden. För ett företag som inte själva sourcar råvara blir kontrollen 

även minskad gällande ingående materialkvalitet likväl som producerad kvalitet. Tid, pris och att 

produkter levereras med korrekt märkning, korrekt förpackade är har också en stor påverkan på 

företagen när omsättningen och volymerna växer.  

 

6.1.2 Utformning 

Baserat på existerande problem i kommunikation och samarbete, vilken utformning bör en 

leverantörshandbok ha?  

Utformningen av leverantörshandboken bör vara kopplad till de problem och punkter man anser 

viktiga i produktionen och kommunikationen och bör baseras på en grundlig utvärdering av 

dessa. Upplägget ska vara tydligt och lätt att slå i, med en innehållsförteckning och separerade 

kapitel som kan tala för sig själva, exempelvis bör uppförandekod och miljö vara helt 

separerbara, det vill säga att de ska kunna stå som egna självständiga kapitel, då dessa är 
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relevanta för hela produktionen, till skillnad från exempelvis märkning. Språket bör anpassas 

efter destination, och användande av bilder för förtydligande är en fördel. Uppföljningen av 

dokumenten blir mer effektiva om det sker utbildande och på en samarbetande nivå, snarare än 

bestraffande och med stort bruk av maktresurser som till exempel att hota med böter eller 

avbrutet samarbete.  

 

Följande punkter har funnits viktiga att inkludera:  

Kapitel: Arbeta med Wasa Sweden AB 

KORT PRESENTATION 

om företaget och dess värdegrund 

ORDER  

Hur order läggs. 

PROVER 

Procedurer vid inledande prover, inklusive förväntade leveranstider.  

LEVERANSTID 

Vilka leveranstider som förväntas och rutiner vid händelse av förseningar.  

PRIS 

Prissättning och prisbeständighet genom listor. 

KVALITET 

Kvalitetsaspekter, vad som förväntas.  

Följs upp genom separata kvalitetsdeklarationer där leverantör får fylla i ursprung etc. 

PACKNING & MÄRKNING 

Packning, gällande packade artikelmängder.  

Märkning, förpackningar och emballage. 

 

I separata kapitel vilka helt kan särskiljas från övrig handbok vid behov: 

UPPFÖRANDEKOD 

Baserat på ILOs och FNs konventioner.  

Beskriven uppföljning.  
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MILJÖ 

REACH & öko-tex 

Samt allmänna önskemål.  

 

6.1.3 Effekter 

Vilka effekter kan denna typ av styrdokument ha på företags arbete på lång och kort sikt? 

Effekterna av införandet av en leverantörshandbok är i längden en chans till effektivisering, 

delvis genom en typ standardisering, vilket dock enbart kan bli resultat om övriga processer i 

företaget följer med utvecklingen. Att arbeta med leverantörshandböcker innebär samtidigt ett 

nytt moment att arbeta med då det kräver återkommande uppföljning och revidering. På lång sikt 

innebär dock leverantörshandböcker, om de används rätt, förbättrad kommunikation mellan 

leverantör och beställare, vilket i förlängningen leder till ett effektivare och starkare samarbete 

parterna emellan.  

 

6.2 Slutord 

Under skrivande stund finns få dokument att hitta angående bruket av leverantörshandböcker. 

Tron är dock att detta kommer förändras med tiden då miljö och social hållbarhet blir ett allt 

större ämne. Förhoppningsvis är vi bara i starten på ett evigt fokus på hållbar utveckling. Det 

allmänna samarbetet likväl som det som gäller hållbar utveckling upprätthålls bäst med 

kommunikation där sätten att göra det på är många. För författarna av denna uppsats är teorin att 

kommunikation genom leverantörshandböcker kommer öka, och där med även forskningen kring 

detta. Ämnet gäller en effektivisering av värdekedjan vilket i allmänhet är eftertraktat, inte minst 

när företag växer. För små företag är arbetet med en leverantörshandbok svårare att införa, men 

genom att tidigt i arbetet införa en transparent och tydlig kommunikation med sina leverantörer 

finns det mycket att vinna.  
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6.3 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har många frågor fått svar samtidigt som fler frågor kommit till ytan. Frågor 

gällande hur effektiviserat internt arbete kan bidra till att leverantörshandböcker efterföljs, vilken 

effekt det har på leverantörens arbete och vilken effekt det har på konsument har väckts. Tyvärr 

gav den tidsram som tilldelades uppsatsen inte utrymme till att besvara dessa frågor och därför 

ges de som förslag på vidare forskning.  

 

● Hur kan arbetet internt inom företaget effektiviseras för att bidra till att 

leverantörshandboken efterföljs? 

 

● Vilken effekt har dessa typer av dokument på leverantörens arbete? 

 

● Vilken effekt har detta på konsument? 
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