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SAMMANFATTNING 
 
Företag söker ständigt nya sätt att förbättra sin lönsamhet. Många större företag har med 
stor framgång implementerat olika kvalitetsförbättringsprogram som ett medel i denna 
strävan. Små och medelstora företag har däremot inte nått samma stora framgångar med 
liknande kvalitetsförbättringsprogram. Små företag anser ofta att de inte har resurser att 
satsa helhjärtat på kvalitets- och förbättringsarbete. Därför väcktes intresset att under-
söka huruvida flera små och medelstora företag kan gå samman i ett nätverk för att 
kunna samsas om resurserna som krävs för att implementera kvalitetsförbättrings-
program. Då tiden för en C-uppsats är så begränsad fokuserades denna på att identifiera 
framgångsfaktorer och hinder för att bedriva avancerat förbättringsarbete i nätverk av 
små- och medelstora företag.  
 
Vi har under insamlingen av det empiriska materialet till denna uppsats följt ett nätverk 
en bit under initieringsfasen och genomfört intervjuer dels i grupp och dels med 
representanter för var och en av de tre studerade organisationerna. Eftersom det till vår 
kännedom inte finns någon tidigare forskning på detta specifika område har litteratur-
studien fokuserats på kvalitets- och förbättringsarbete respektive nätverkssamarbete var 
för sig för att tillsammans bilda en hypotetisk bild av kvalitetsarbete i nätverk. Denna 
bild har tillsammans med den empiriska undersökningen givit några olika förut-
sättningar, framgångsfaktorer och hinder. De två huvudsakliga framgångsområdena som 
identifierats har kallats Engagemang och Utbyte & Resultat. Dessa två påverkar 
varandra och kan därför bilda antigen en positiv eller negativ spiral. Två områden av 
faktorer som kan utgöra hinder i spiralen och påverka den negativt har kallats 
Omedvetenhet och Olikheter. Omedvetenhet påverkar i första hand engagemanget 
negativt, medan företagens olikheter på olika plan kan utgöra hinder för att uppnå ett 
ömsesidigt utbyte mellan företagen och ett positivt resultat. Grundläggande är dock att 
företagen i nätverket har kunnat ta fram en för dem fungerande samarbetsform för 
nätverket och implementerat den framgångsrikt i sina respektive organisationer. 
 
 
 
 

 



 

 
ABSTRACT 
 
Firms continuously seek new ways to improve their profitability. Numerous large 
companies have, often with great success, implemented various quality improvement 
programs as means to accomplish that. Small and medium sized companies, on the other 
hand, have not achieved the same results from their efforts in that area. Small and 
medium sized companies often claim that they don’t have the resources to fully 
undertake the quality programs. This situation woke the interest to examine whether 
small and medium sized companies could join in networks with other companies alike 
to share the resources needed to implement quality programs. Because of the limited 
time period for writing this thesis we have focused on identifying success factors and 
difficulties in carry out advanced quality programs in network constellations of small 
and medium sized companies 
 
We have gathered empirical material for this study by following a network during an 
initiating phase. Interviews have been carried out both in groups and individually with 
representatives from the three studied organisations. Since there are no prior studies on 
this research area to be considered, as far as we know, we focused on quality 
programmes and network collaboration separately in our literature study in order to 
create a hypothetical description of area of implementing quality programmes through 
collaboration in networks. The literature study combined with the empirical research 
resulted in the identification of a couple of prerequisites, success factors and obstacles. 
We have called the two main success factors identified Commitment and Exchange & 
Results. These factors are interdependent and can create either a positive or negative 
spiral. Two areas of obstacles identified that can affect the spiral negatively have been 
named Unawareness and Differences. Unawareness primarily affects the commitment 
in a negative way, while differences among the companies in the network could create 
obstacles in the companies’ efforts to reach a positive mutual exchange and results. A 
basis for the collaboration to work is that the companies in the network find a working 
structure for the network and succeed in implementing that structure within their 
individual organizations respectively. 
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1 INLEDNING 

Många stora företag anses röna stora framgångar genom avancerat förbättringsarbete 
medan mindre företag får mycket varierande resultat (Antony, Maneesh & Madu, 2005). 
Därför uppstod frågan om inte ett flertal mindre företag tillsammans skulle kunna uppnå 
den kritiska massa som krävs för att kunna implementera avancerade förbättrings-
verktyg på ett framgångsrikt sätt. Ett nätverkssamarbete initierades därför av två 
forskare från Luleå tekniska universitet, Mats Westerberg och Bjarne Bergquist, i syfte 
att utreda huruvida de stora positiva effekter som stora företag röner från avancerat 
förbättringsarbete kan uppnås i ett nätverk av mindre företag. 

1.1 Problemdiskussion 

Små och medelstora företag i Europa har länge levt ett relativt skyddat liv, befriade från 
konkurrens från utländska aktörer på sin egen hemmamarknad (Van Laere & Heene, 
2003). I och med den ökade globaliseringen är detta snabbt på väg att förändras. Att 
globaliseringen har intensifierat konkurrensen för många företag är ett känt faktum. 
Inom de flesta branscher förväntas konkurrensen från stora multinationella företag 
också öka kraftigt under de kommande åren (Van Laere & Heene, 2003). Van Laere och 
Heene (2003) menar därför att Europas små och medelstora företag måste hitta nya sätt 
att öka sin konkurrenskraft gentemot allt större konkurrenter. Det räcker inte längre med 
att producera bra produkter. Även produktionen måste effektiviseras vilket gör tillgång 
på kunskap för att åstadkomma detta till en allt viktigare konkurrensfaktor (Kailer & 
Scheff, 1999).  
 
Ett sätt att med fortsatt lönsamhet bemöta ökad konkurrens är att förbättra sin kvalitet 
(Bergman & Klefsjö, 2001). Den nivå som ansågs utgöra god kvalitet igår, och var en 
ordervinnande faktor då, blir i det närmaste till ett krav imorgon. Kunder accepterar inte 
långa leveranstider eller produkter med hög felbenägenhet utan söker sig då till andra 
som kan erbjuda felfria produkter snabbare. Men det är inte bara kundernas krav på att 
snabbt få felfria produkter som ökar behovet av kvalitetssatsningar. Intensifierad 
konkurrens gör även att företag måste effektivisera sina organisationer. Vinstmarginaler 
pressas och produktlivscykler blir kortare med följden att utveckling av nya produkter 
måste ske i snabbare takt. Utrymmet för slöseri, såsom exempelvis omarbetningar, 
kassationer och suboptimering av resurser, minskar hela tiden. 
 
Begreppet kvalitet är mångfacetterat. Ordet används med många olika innebörder vilket 
har lett till att olika personer ofta tolkar det på olika sätt. För många innebär det att 
varan – för det är oftast varor folk tänker sig – inte går sönder så lätt, eller att den 
motsvarar uppsatta specifikationer. För andra kan det innebära att produkten har många 
och avancerade funktioner eller att den är i det närmaste optimalt utformad efter sitt 
syfte. Kvalitet kan vara allt det, och lite till. Klefsjö och Bergman (2001) definierar en 
produkts kvalitet som dess ”förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kundernas 
behov och förväntningar”. I ett vidare perspektiv kan sägas att ett företag levererar hög 
kvalitet om de gör rätt saker på rätt sätt. Konkret innebär det att företaget ska göra det 
som önskas av kunderna på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Ofta benämns detta 
yttre respektive inre effektivitet.  
 
De senaste decennierna har det uppmärksammats ett flertal olika metoder eller filosofier 
för att bedriva framgångsrikt kvalitetsarbete. Ett exempel på kvalitetsfilosofi som har 
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rönt stora framgångar är TQM (Total Quality Management). Enligt ”Panorama of EU 
Industry” från Eurostat (refererad i Ghohbadian & Gallear, 1997) uppnådde företag i 
USA som implementerat TQM en sammansatt årlig tillväxt på 16,9 % medan övriga 
företag endast uppnådde 10,9 % mellan åren 1980 och 1990. Således tycks företag som 
satsar på kvalitet ha bättre förutsättningar att växa. En studie av Hansson och Eriksson 
(2002), genomförd i Sverige, visar att detta även verkar gälla i Sverige.  
 
Sex sigma, som enligt Hellsten och Klefsjö (2000) är en del av TQM, är ett annat 
exempel på kvalitetsfilosofi som har fått stor uppmärksamhet på grund av dess förmåga 
att generera positiva resultat (Caulcutt, 2001). General Electrics gör till exempel 
gällande att de under år 1999 åstadkom en nettovinst på runt 2 miljarder dollar på sin 
Sex sigma-satsning (General Electric, 1999) Även svenska företag hävdar att de gör 
stora vinster på sina kvalitetssatsningar. Volvo uppger att de gjorde besparingar på runt 
en miljard kronor under de första tre åren sedan implementeringen av Sex sigma (Volvo 
sparade, 2003). När sådana siffror presenteras är det inte svårt att förstå varför Sex 
sigma har blivit en sådan succé. 
 
Studier gjorda i USA visar att mindre företag (med upp till 250 anställda) använder sig 
av kvalitetsutvecklingsverktyg i betydligt mindre utsträckning än vad större företag gör 
(Gulbro et al, 2000). Små och medelstora företag har generellt sett inte möjlighet att 
hålla sig med egna anställda inom alla specialistområden (Wincent, 2006). De flesta 
mindre organisationer är oerhört slimmade och ofta har en och samma person flera olika 
funktioner inom företaget. Det är därför svårt att avsätta tid för annat än den dagliga 
driften (ibid). Oavsett företagens storlek ställs dock samma krav på hög kvalitet av 
kunderna. Detta gör att de mindre företagen tvingas spendera en större andel av 
försäljningspriset på att kontrollera in kvalitet i sina produkter (Gulbro et al, 2000). 
 
Ett sätt på vilket mindre företag försöker komma åt samma skalfördelar som större 
företag har är att gå ihop och bilda samarbetsnätverk. Nätverk mellan företag kan i stort 
sett se ut hur som helst; allt ifrån lösa konstellationer till att ingå i en strategisk allians. 
Genom att dela med sig av erfarenheter till andra i nätverket och hjälpa varandra att bli 
mer konkurrenskraftiga kan mindre företag utvecklas tillsammans. Berry, Sweeting och 
Goto (2006) har också funnit att en av SME-företagens viktigaste källor till kompetens 
som de inte själva har är just nätverk. En annan viktig källa är externa konsulter. 
Författarna har i sin studie kunnat visa att dessa två former av extern support har en 
signifikant positiv inverkan på företagens tillväxt (Berry et al, 2006).  
 
Intuitivt verkar det utifrån ovanstående resonemang som att små och medelstora företag 
har mycket att vinna på att samarbeta för att uppnå högre lönsamhet genom bättre 
kvalitet. Hur ett nätverk för samarbete mellan företag ska se ut och styras är däremot 
inte helt självklart. I stort sett i alla former av samarbeten kan det uppstå problem. 
Ibland kan hjälpen bli väldigt enkelriktad där några i nätverket bara ger och andra bara 
tar (Peters, 1997). I andra fall rinner samarbetet helt enkelt ut i sanden för att ingen tar 
ansvar för att hålla det samman (Nilsson & Nilsson, 1992) Resultatet blir slutligen att 
nätverket riskerar att haverera och alla inblandade går tillbaka till att sköta sig själva. 
Detta leder oss fram till denna uppsats syfte. 

1.2 Syfte 

Identifiera framgångsfaktorer och hinder för att bedriva avancerat förbättringsarbete i 
nätverk av små- och medelstora företag. 
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1.3 Definitioner 

Nedan följer de definitioner som vi valt att använda oss av för tre nyckelbegrepp i 
denna uppsats. De definierade begreppen är ”avancerat förbättringsarbete”, nätverk 
och SME-företag. 

1.3.1 Avancerat förbättringsarbete 

All form av förbättringsarbete i företag handlar i grunden om att söka nya sätt att arbeta 
så att man ständigt utvecklas till det bättre (Bergman och Klefsjö, 2000). I syftet för 
denna uppsats talar vi om ”avancerat förbättringsarbete” och väljer därmed att spetsa 
denna definition en aning. Avancerat förbättringsarbete, så som vi valt att använda 
begreppet är - förbättringsarbete som på ett systematisk vis, med hjälp av beprövade 
metoder och verktyg, går på djupet i sökandet efter lösningar på uppkomna eller 
potentiella problem, på en sådan nivå att det krävs specialistkompetens inom området. 

1.3.2 Nätverk 

Strategiska affärsnätverk definieras av Human och Provan (1997) som en form av 
samverkan där företag med ett gemensamt mål kommer överens om att utbyta idéer, 
kunskap och/eller teknologi inom vissa områden men fortfarande behålla sin själv-
ständighet inom andra områden. Det gemensamma målet handlar i SME-nätverk ofta 
om att på något sätt öka företagens konkurrenskraft. Denna definition passar för vårt 
syfte och vi har därför valt att utgå ifrån den i denna uppsats. SME-företag 

1.3.3 SME-företag 

Uppsatsen kretsar till stor del kring det vi kallar SME – små- och medelstora företag. 
Vilka företag som inkluderas i det begreppet varierar dock beroende på vem som 
använder det. Olika definitioner anger allt mellan 30-200 och 0-500 anställda. Den 
vanligast förekommande är upp till 250 anställda. Ofta anges även gränser för vilken 
omsättning ett företag kan ha för att få kallas SME. I denna uppsats är små företag samt 
de mindre medelstora företagen av intresse varför vi i studien kommer att fokusera på 
företag med upp till 100 anställda. Anledningen är att företag med klart över 100 
anställda generellt sett på egen hand har uppnått den kritiska massa som krävs för att 
ekonomiskt kunna motivera en satsning på kvalitetsutveckling.  
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2 METOD 

I detta kapitel presenteras den forskningsstrategi och metod som har tillämpats i 
studien, samt en diskussion kring uppsatsens metodproblem. 

2.1 Forskningsstrategi 

Det synsätt som denna uppsats bygger på är det som Arbnor och Bjerke (1994) 
definierar som aktörssynsätt. Det innebär att vi inte varit intresserade av att söka efter 
aktörernas, i detta fall nätverksdeltagarnas, subjektiva upplevelse av de hinder och 
möjligheter som samverkan i kvalitetsutveckling för med sig. Ett av motiven till detta är 
att företeelsen är ny vilket försvårar möjligheterna att skapa en objektiv bild av ämnet, 
vilket är grunden i vad Arbnor och Bjerke (1994) definierar som det analytiska synsättet.  
Vi menar också att aktörernas subjektiva upplevelser är det intressanta i vår 
frågeställning eftersom ämnet är sådant att deras upplevelser kommer att vara centralt 
för framgång av ett projekt av denna typ. 
 
Det fanns till vår kännedom inga etablerade nätverk i syfte att bedriva avancerat 
förbättringsarbete då denna studie genomfördes. Därför fanns inte några befintliga fall 
att studera. Det fanns heller ingen tidigare forskning på det specifika området. Dock 
uppenbarade sig möjligheten att observera och delta i planeringsfasen av ett sådant 
nätverk. Denna uppsats innehåller därför vissa drag av aktionsforskning även om det till 
stora delar handlar om en fallstudie av ett specifikt nätverk. Denscombe (2000) 
definierar aktionsforskningen genom att beskriva den med fyra karakteristiska drag: 
 

• Praktisk inriktning 
• Förändring 
• Cyklisk process 
• Deltagande 

 
Studien som redovisas i denna rapport var i högsta grad av praktisk inriktning då 
nätverket som analyserats befunnit sig i det allra första stadiet efter initiativtagandet. 
Under studiens gång har vi undersökt verkliga problem och frågeställningar som 
uppkommit i nätverksbyggandet. Forskningsaspekten av nätverket syftar till att skapa en 
arbetsmetod för att hjälpa små och medelstora företag att nyttja de avancerade 
kvalitetsförbättringsverktyg som de idag inte anser sig ha resurser att ta till sig. Under 
initieringsfasen av nätverket har vi deltagit på möten tillsammans med medlemmarna i 
nätverket och diskuterat hur strukturen för samarbetet kan tänkas se ut. Vårt bidrag till 
dessa diskussioner har varit vår kunskap om kvalitetsutveckling, från civilingenjörs-
studier med inriktning mot kvalitetsutveckling, såväl som ett ytterligare utifrån-
perspektiv på nätverket.  
 
Motivet till att vi valde att använda oss av aktionsforskning som strategi för denna 
uppsats bygger således främst på att vi själva har en stor teoretisk kunskap i ämnet 
kvalitetsutveckling och därför kunnat bidra med detta för att föra diskussionerna i 
nätverket framåt. Därigenom har vi också, under de samtal som förts med övriga aktörer, 
kunnat komma längre och djupare i de frågeställningar som varit intressanta för 
uppsatsen.  
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Denscombe (2000) påpekar dock några nackdelar med aktionsforskningen. Dels gör 
forskarens aktiva inblandning i det studerade subjektet att generaliserbarheten påverkas. 
Det blir även svårt för forskaren att fullt kontrollera för forskningen relevanta faktorer. 
Då forskaren själv är inblandad i utvecklingen av studieobjektet uppstår ytterligare en 
av Denscombes (2000) nämnda nackdelar som kan har relevans i denna typ av 
forskning, nämligen att forskaren får svårt att behålla opartiskhet när ett egenintresse i 
resultaten uppstår något som varit viktigt att ha i åtanke under arbetet med denna 
uppsats. 

2.2 Val av undersökningsobjekt 

Valet av undersökningsenhet grundades uteslutande på att vi hade access till det 
studerade nätverket. Nätverket hade precis initierats och timingen var därför perfekt. De 
tre av nätverkets tänkta medlemmar som innefattades i denna studie var BoxModul AB, 
Lindbäcks bygg AB och Polardörren AB, alla belägna i Öjebyn utanför Piteå. Därför 
kommer nätverket att benämnas Pitenätverket.  Dessa tre företag var de mest aktiva i det 
inledande skedet av nätverksbyggandet och den empiriska studien koncentrerades därför 
till dem.  

2.3 Forskningsmetod 

Uppsatsen vilar i huvudsak på två pelare. Den första är en litteraturstudie och den andra 
är den empiriska datainsamling som gjorts. Dessa två sammanflätas sedan i den 
efterföljande tolkningen. 

2.3.1 Litteraturstudie 

Kvalitets- och förbättringsarbete genom SME-nätverk är ett område där det inte 
existerar någon tidigare forskning som vi har kunnat ta del av. På grund detta har den 
teoretiska referensramen utgjorts av två huvudspår där det ena behandlar kvalitets- och 
förbättringsarbete och det andra fokuserar på nätverkssamarbete. Vi har slutligen knutit 
samman den befintliga forskningen inom dessa två områden och bildat ett underlag för 
att tolka den empiri vi har samlat in på området som studerats. 
 
Artiklar med tidigare forskning på områdena har sökts primärt genom artikeldatabaserna 
Ebsco och Emerald men även till viss del i Luleå universitetsbibliotek. Eftersom 
företagen i det studerade nätverket inte har någon tidigare erfarenhet av avancerat 
förbättringsarbete koncentrerades delen av teorin som behandlar kvalitet på teori kring 
några specifika områden: 
 

• Övergripande definitioner av kvalitetsfilosofier och arbetsmetoder 
• Framgångsfaktorer vid implementering 
• Implementeringsstrategier 
• Förbättringsarbete i små- och medelstora företag jämfört med stora företag 

 
Inom kvalitetsområdet berördes tre metoder; TQM, Sex sigma och Lean. Dessa metoder 
är förstås inte de enda som finns, men de är tre av de absolut mest kända och använda i 
praktiken. Sex sigma har även varit det tänkta arbetssättet när initiativet till nätverket 
togs. Sökord som användes i artikeldatabaserna för information på dessa områden var 
kombinationer av ”quality”, ”SME”, ”TQM”, ”Six Sigma”, ”CI”, ”continuous 
improvements”, “lean manufacturing” och ”success factors”.  
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I den del av teorin som behandlar nätverkssamarbete fokuserades litteraturstudien kring 
följande områden: 
 

• Fördelar med nätverkssamarbete 
• Nätverk av små- och medelstora företag 
• Framgångsfaktorer och hinder i nätverkssamarbete 

 
För att hitta artiklar som behandlade dessa områden användes kombinationer av 
följande sökord: ”collaboration”, ”network”, ”SME”, ”strategic”, ”competitive success”, 
“performance”. 
 
Förutom att använda sökord för att leta efter lämpliga artiklar i databaserna har en stor 
del av teorin hittats genom att följa andra författares referenser till artiklar som de har 
använt. 

2.3.2 Datainsamling 

Insamlingen av de empiriska data som studien behandlar har genomförts som intervjuer. 
Anledningen till att intervjuer valdes var att vi ville söka ett djup i studien hellre än en 
bredd. Denscombe (2000) stöder valet att använda intervjuer framför andra 
datainsamlingsmetoder så djupgående data eftersträvas. Då vi endast känner till ett enda 
nätverk för avancerat förbättringsarbete och för att ämnet är så pass nytt så menar vi att 
en kvalitativ studie skulle ge ett större kunskapsbidrag i detta fall. Intervjuerna har dels 
förts i form av gruppdiskussioner och dels som enskilda intervjuer genomförda med 
representanter för vart och ett av de tre studerade företagen. De individuella intervjuerna 
varade mellan 1,5 och 2,5 timme per intervju och genomfördes på plats i företagens 
respektive lokaler i Öjebyn. De intervjuade personerna var i samtliga fall de personer 
som representerade företaget i nätverket, samt en representant ur ledningen från 
respektive företag. Från Polardörrens sida har VD representerat företaget i nätverket och 
därför deltog ingen ytterligare vid den intervjun. Under dessa intervjuer användes 
utrustning för att spela in samtalet. Intervjuerna hölls på en semistrukturerad nivå. Vi 
hade stöd av ett antal övergripande frågor där vi bad representanterna berätta om 
företaget i stort, erfarenheter av kvalitets- och förbättringsarbete samt tankar kring det 
aktuella nätverket. Intervjuerna tilläts till stor del styras av de intervjuade personerna. 
Därigenom har aktörerna haft stor möjlighet att styra samtalen mot de områden som de 
själva upplever centrala. Under varje diskussionspunkt hade vi dock, med utgångspunkt 
från teorin, tagit fram ett antal punkter som vi under samtalet vill beröra. Om aktörerna 
inte spontant tog upp punkterna ställdes följdfrågor för att leda in samtalet på dessa 
områden. Gruppdiskussionerna var mer ostrukturerade och under dessa fördes 
anteckningar för hand. Nätverket hade tre möten under tiden för uppsatsskrivandet och 
minst en av oss uppsatsförfattare deltog vid varje möte. 
 
I sammanställningen av det empiriska materialet har vi försökt att i så stor grad som 
möjligt förmedla läsaren av denna uppsats samma bild som vi själva har fått från 
företagen, företagsrepresentanterna och nätverket. Detta har vi försökt åstadkomma 
genom att använda företagsrepresentanternas egna ord i så stor grad som möjligt och 
därigenom låta läsaren själv få läsa de citat som vi menar har lagt grunden för den bild 
vi har fått. Dock är det svårt att från gruppmöten separera diskussioner helt till vem som 
har sagt vad. Därför har vi i empirikapitlet valt att lägga upp strukturen utifrån 
ämnesområden istället för att behandla varje företag för sig.  
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Våra egna upplevelser av deltagandet i projektets inledningsfas har även det varit en 
viktig del av det empiriska materialet. Dessa kommer dock inte att redovisas under 
empirikapitlet utan återfinns direkt i tolkningen.  

2.3.3 Dataanalys  

Tolkningen av det empiriska materialet har gjorts med bakgrund i den teori som 
presenteras i kapitel 3. Slutledningar görs utifrån ett logiskt resonemang kring teorin 
och empirin. Slutsatser dras alltså i denna uppsats på det som kallas ett deduktivt sätt 
(Thurén, 1991). Utgångspunkten har varit att med hjälp av tidigare forskning identifiera 
nyckelfaktorer vilka kan komma att bidra till processen på ett positivt sätt eller hindra 
dess utveckling. Viktigt i analysen har varit att lyssna till deltagarnas tidigare 
erfarenheter att arbete med förbättringsarbete och att samarbeta i nätverk. Utifrån detta 
har de gett utryck för framgångsfaktorer och hinder. Minst lika viktigt har det också 
varit att ”lyssna till” vad som inte sagts, d.v.s. faktorer som i tidigare forskning lyfts 
fram som betydelsefulla men som inte uppmärksammats av aktörerna i nätverket. 

2.4 Metodproblem  

I ett inledande skede var det tänkt att vår forskningsstrategi skulle vara helt och hållet 
aktionsinriktad. Planen var att vi själva skulle genomföra ett förbättringsprojekt som 
berör alla deltagande företag. Då det visade sig vara mycket svårt att identifiera ett 
problemområde som alla parter berörs av valde vi istället att gå över till att bygga det 
empiriska materialet på intervjuer. Detta ledde till vissa nya problem i och med att det 
nätverket som studerats har initierats utifrån. Representanterna för företagen har därför 
inte tidigare funderat så mycket kring de frågor som rör detta arbete.  
 
När de intervjuer som bygger upp vårt empiriska material genomfördes hade idéerna 
kring nätverket bara en kort tid innan presenterats för nätverksdeltagarna. Företags-
representanterna har därför inte haft en helt entydig och klar bild av vad nätverket ska 
göra och hur det ska fungera och inte heller haft möjlighet att helt sätta sig in i hur detta 
skulle kunna komma att påverka deras egen verksamhet. Eftersom den studerade 
nätverksmodellen för kvalitetssamarbete fortfarande ter sig något diffus för 
företagsrepresentanterna kan deras förmåga att svara på frågorna ha påverkats.    
 
För att säkerställa att vi är överens med de intervjuade personerna om det som har 
innefattats i empirikapitlet, och på så sätt stärka validiteten i densamma, har vi låtit 
respektive företagsrepresentant granska innehållet som rör deras organisation. 
Granskningen ledde till en del mindre språkliga justeringar men inget som påverkat 
innehållet i någon större utsträckning. 
 
Risken att forskaren kan färga undersökningar och analyser, som Denscombe (2000) 
nämner i samband med aktionsforskning, kan i vårt fall bestå i att vi som utbildade 
inom kvalitetsområdet gärna vill se att denna nya metod att bedriva avancerat 
förbättringsarbete för små och medelstora företag är genomförbar. Dessutom kan det 
faktum att vi själva varit delaktiga i projektet och lärt känna medlemsföretagen 
ytterligare bidragit till att det har varit lättare att se möjligheterna än hindren med detta 
arbetssätt.  
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3 TEORI 

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för den empiriska 
undersökningen och som använts som ett stöd i tolkningen av det empiriska materialet. 
För att underlätta läsningen inleds kapitlet med en kort beskrivning av dess disposition.  

3.1 Kapitlets disposition 

Detta kapitel behandlar dels teori kring kvalitetsutveckling och dels nätverkssamarbete. 
Eftersom denna uppsats vänder sig till personer som inte har någon djupare erfarenhet 
av kvalitetsområdet inleds kapitlet med en introduktion till området kvalitets- och 
förbättringsarbete, samt grundläggande beskrivningar av de metoder som behandlas i 
uppsatsen. Därefter följer teori kring hur arbetssätt och metoder kan anpassas till små 
och medelstora företag. Kapitlets andra stora område, SME-företags samverkan med 
konsulter och andra företag i nätverk, samt de framgångsfaktorer och hinder som detta 
för med sig följer därefter. Kapitlet avslutas med att de två områdena kvalitets- och 
nätverksteori flätas samman i en kort beskrivning av en tänkt arbetsform samt de 
viktigaste möjligheterna som denna typ av samarbete kan föra med sig. 

3.2 Grundläggande teori om förbättringsarbete 

I flera företag ses aktiviteter förknippade med kvalitetsförbättringsåtgärder enbart som 
kostnadsposter. Dock, menar flera forskare (Bergman & Klefsjö, 2001; Wessel & 
Burcher, 2004), att kvalitetsförbättrande åtgärder hellre bör ses som en investering då 
det leder till ökad lönsamhet om det görs på rätt sätt. Bergman och Klefsjö (2001) har 
gjort en illustration över sambanden mellan högre kvalitet och förbättrad lönsamhet 
vilken visas i Figur 1. 
 

 
Figur 1: Samband mellan högre kvalitet och förbättrad lönsamhet (Bergman & Klefsjö, 2001)  
 
Som synes i Figur 1 menar Bergman och Klefsjö (2001) att det finns två huvudspår till 
förbättrad lönsamhet; förbättrad intern respektive extern kvalitet. Ofta när begreppet 
kvalitet nämns associeras det endast med den externa kvaliteten. Hur hållbar är 
produkten och hur väl har företaget lyckats pricka kundernas önskemål med produkten? 
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Generellt kan sägas att medan en förbättrad extern kvalitet kan leda till att företaget göra 
stora förtjänster, kan en förbättrad intern kvalitet leda till stora besparingar, vilket ofta 
glöms bort.  

3.2.1 Kvalitetsutvecklingens faser 

Bergman och Klefsjö (2001) beskriver ett sätt att se på kvalitetsutveckling med fyra 
faser, se Figur 2. De fyra faserna ger samtidigt en bild av den historiska utvecklingen på 
området. Den första fasen innebär att insatserna i huvudsak går ut på att kontrollera 
producerade enheter, vilket var den dominerande typen av kvalitetsarbete fram tills för 
några årtionden sedan. I nästa fas har kvalitetsinsatserna flyttar ett steg bakåt i 
produktionsprocessen och innebär att kvalitet kontrolleras och styrs under produktionen 
istället för enbart efter. Nästa steg i utvecklingen togs mot att göra åtgärder för att 
säkerställa kvaliteten redan innan produktionen drog igång. Den sista fasen går ut på att 
ständigt arbeta med förbättringar i alla faser av produktionsprocessen.  
 

 
Figur 2: Illustration av kvalitetsutvecklingens fyra faser (Bergman & Klefsjö, 2001) 

3.2.2 TQM 

Enligt Hellsten och Klefsjö (2000) är ”Total Quality Management” (TQM) ett 
ledningssystem bestående av tre oberoende komponenter: värderingar, arbetssätt och 
verktyg. Alla delar samverkar för att med minskad resursåtgång öka kundtillfreds-
ställelsen både internt och externt (se Figur 3). Det är denna definition som vi valt att 
använda oss av i denna uppsats.  
 
 

Offensiv kvalitetsutveckling
Mål: Ökad kundtillfredsställelse med 
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ledning
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Figur 3: Illustration av innehållet i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2001) 

9



TEORI 
 

 

 
Den översättning av Total Quality Management som kommer användas är ”Offensiv 
kvalitetsutveckling” hämtad från boken Kvalitet från behov till användning skriven av 
Bergman och Klefsjö (2001).  

3.2.3 Sex sigma - ett arbetssätt inom TQM 

Sex sigma är, enligt den definition av offensiv kvalitetsutveckling som vi valt att 
använda oss av, en del av detta begrepp, se Figur 3. Bergman och Klefsjö (2001) 
beskriver Sex sigma som ”ett arbetssätt som utnyttjar statistiska metoder på ett 
systematiskt sätt för att med hjälp av fakta arbeta med ständiga förbättringar”.  
 
Sex sigma (6σ) har under de senaste två decennierna blivit mycket känt i kvalitets-
sammanhang. Konceptet introducerades 1987 av Motorola Company och syftet var då 
liksom nu att minska variationen i företagets processer. (Motorola University, n.d.) Den 
grekiska bokstaven sigma, σ, har sedan länge avvänts som en beteckning för 
standardavvikelse, och är alltså ett mått på spridning. En viss variation förekommer i 
alla processer, såväl inom tillverkning som inom tjänsteproduktion, men ju större den är 
desto svårare är det att förutse utfallet av processen. Att minimera processers spridning 
är därför en viktig åtgärd för förbättrad kvalitet och lönsamhet (Bergman & Klefsjö, 
2001). 

3.2.4 Karaktäristik Sex sigma 

Att använda statistiska verktyg för att förbättra processer är i sig inget nytt. Det som gör 
sex sigma unikt är istället (1) dess starka lönsamhetsfokus, (2) det systematiska 
arbetssättet och (3) den strukturerade utbildningen i användandet av de statistiska 
verktygen (Sanders & Hild, 2000).  
 
Den faktor som enligt Wessel & Burcher (2004) framför allt bidragit till 
uppmärksamheten kring arbetssättet är dess starka lönsamhetsfokus. Till skillnad från 
många andra förbättringsprogram, vilka haft ett ensidigt mål om att till varje pris 
uppfylla kundernas önskemål och krav, är man inom Sex sigma noga med att alla 
förändringar som genomförs ska vara ekonomiskt lönsamma. Det blir därmed också 
enkelt att beräkna det finansiella resultatet av en kvalitetssatsning. Sex sigma-aktiviteter 
bör därför enligt författarna också samlas under en resultatenhet hellre än att endast ses 
som en kostnadspost. 
 
Ett annat kännetecken hos Sex sigma är ett mycket systematiskt tillvägagångssätt för 
problemlösning vars faser brukar benämnas med akronymen DMAIC – Identifiera 
problemet (Define), Mät (Measure), Analysera (Analyse), Förbättra (Improve) och 
Övervaka (Control) (Goh och Xie, 2004).  
 
Programmets hierarkiska utbildningsstruktur utgör ytterligare en viktig skillnad mot 
de traditionella förbättringsprogrammen. Det finns fem utbildningssteg, symboliserade 
med grader hämtade från kampsportens värld. Det första, white-belt utbildningen, ger en 
grundläggande introduktion till vad Sex sigma är. Därefter byggs stegvis en allt djupare 
statistisk och praktisk kunskap om Sex sigmas olika verktyg upp. Överst i Sex sigma 
organisationen finns en så kallad ”champion” vilken har det övergripande ansvaret för 
förbättringsarbetet. Längre ned i hierarkin följer sedan i tur och ordning ”master black 
belts”, ”black belts” – vilka är operativt ansvariga och enligt Hoerl (2001) utgör 
ryggraden i en Sex sigma organisation – ”green belts” och ”white belts (Park, 2003). 
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3.2.5 Lean management - ett alternativ och komplement till Sex sigma 

Lean management är ett annat arbetssätt för förbättrad kvalitet. Lean management och 
Sex sigma har en hel del gemensamt. Många verktyg används till exempel inom båda 
arbetssätten (Lee-Mortimer, 2006)(se Figur 4). Ursprunget skiljer dem dock åt 
(Arenheiter & Maleyeff, 2005). Drivkraften bakom utvecklingen av Lean var en önskan 
att eliminera slöseri, vilket på grund av begränsade naturtillgångar alltid varit mycket 
viktigt i födelselandet Japan (ibid). Sex sigma har, vilket tidigare påpekats, vuxit fram 
ur TQM och har sina rötter i det amerikanska företaget Motorola.  
 

The Tools of Lean & Six Sigma
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Figur 4: Översikt av verktyg som används inom Lean respektive Sex sigma (Lee-Mortimer, 2006) 
 
Två av grundkoncepten inom Lean management är enkelhet och synlighet. Målet är att 
arbetet ska vara så enkelt organiserat som möjligt och att komplicerade verktyg och 
dataprogram ska undvikas. Verksamheten ska helt enkelt vara så synlig och överskådlig 
som möjligt. Enstycksflöde och dragande system är andra viktiga delar som eliminerar 
möjligheten att dölja allvarliga problem i stora resurskrävande mellanlager (Arenheiter 
& Maleyeff 2005). Lee-Mortimer (2006) menar att företag ofta inte kan identifiera sina 
största problem, vilka effektivt skulle kunna lösas med hjälp av Sex sigma, förrän de 
första stegen mot att synliggöra dem tagits. När de stora förbättringsområdena väl 
identifierats menar författarna att det effektivaste sättet att lösa dem ofta finns inom Sex 
sigma. Lee-Mortimer ser därför stora fördelar med att kombinera Lean och Sex sigma, 
mer om detta i kapitel 3.3.3. 

3.3 Förbättringsarbete i SME 

Det är uppenbart att det finns stora skillnader i vilka förutsättningar stora och små 
företag har att arbeta med avancerat förbättringsarbete. Små företag använder statistiska 
verktyg i mycket mindre utsträckning än de större. En av de främsta anledningarna till 
detta är att ledarna i dessa företag generellt sett inte har tillräcklig teoretisk kunskap för 
att inse potentialen i att använda verktygen (Deleryd, Garvare & Klefsjö, 1999). Vidare 
är resurser i form av tid, personal och utrymme för utbildning av de anställda mycket 
begränsade i småföretag, skriver författarna.  
 
Små företag har däremot fördelar gentemot större företag i form av större flexibilitet, 
effektivare kommunikation, tydligare ledarskap och att de har lättare att få till stånd 
förändringar i företagskulturen (Hansson & Klefsjö, 2003). Wessel och Burcher (2004) 
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menar också att små företag ofta har en närmare relation till sina kunder vilket är en 
mycket viktig del av all form av kvalitetsarbete. 

3.3.1 Anpassning av Sex sigma till SME-förutsättningar 

Med tanke på de olika förutsättningarna i små och stora företag är det nödvändigt att 
anpassa avancerade förbättringsprogram så som Sex sigma för att passa små och 
medelstora företag (Wessel & Burcher, 2004). Genom sin forskning har Wessel och 
Burcher (2004) identifierat det de anser är de viktigaste anpassningarna av Sex sigma 
som behöver göras för att arbetssättet ska passa SME. Dessa är: 
 

• SME har mindre budgetutrymme för långsiktiga investeringar. Sex sigma-
initiativet måste därför vara självfinansierat och investeringen som det initialt 
innebär måste ge resultat redan inom ett verksamhetsår. 

• Uppföljning av resultatet av genomförda projekt kan förkortas, jämfört med i 
större företag, men bör utföras under åtminstone tolv månader för att verkliga 
resultat ska kunna påvisas. 

• Utbildningsprogrammet ska vara kortare än vad som rekommenderas för 
större företag och endast de personer som behöver det till ett specifikt projekt 
ska utbildas i metoder och verktyg 

• Alla företag oavsett storlek behöver under en heldag genomföra 
en ”medvetenhetsutbildning”. Fokus på varför och hur programmet införs är 
viktiga liksom fokus på möjligheterna och fördelarna med att delta i det. 

• Rollerna bör begränsas till två nivåer. En svartbältare som planerar och leder 
förbättringsprojekten och en lägre nivå som endast omfattar grundutbildningen. 
Övriga förbättringsdeltagare ges den utbildning de behöver inför varje projekt. 

• Ett belöningssystem kopplat till Sex sigma bidraget bör införas. Detta för att 
understryka vikten av programmen och stödja nödvändiga förändringar i 
företagskulturen. 

• Processorienteringen kan begränsas till kärnprocesserna och fokus bör ligga 
på att identifiera, mäta och följa upp kundbehov och kundtillfredsställelse både 
internt och externt. 

• Konsultstöd är en viktig del vid implementering av Sex sigma i små och 
medelstora företag eftersom kunskapen sällan finns inom det egna företaget. I 
mindre företag är kravet på konsultens flexibilitet i erbjudandet mycket stort.  

 
Antony, Maneesh och Madu (2005) rekommenderar även SME att ta hjälp av och stödja 
varandra genom att utbyta erfarenheter och diskutera eventuella problem som uppstår 
under implementeringsfasen. 

3.3.2 Kärnvärdesbaserad modell för implementering av TQM i SME 

TQM-implementering är enligt den definition vi valt att använda en förutsättning för att 
enskilda arbetssätt ska kunna implementeras. Ett grundläggande tankesätt och syfte med 
att införa valda arbetssätt måste finnas (Bergman & Klefsjö, 2001).  Nedan presenteras 
därför en modell för implementering av offensiv kvalitetsutveckling i små och 
medelstora företag. 
 
Hansson och Klefsjö (2003) har tagit fram en modell (Figur 5) för implementering av 
offensiv kvalitetsutveckling som baseras på kärnvärden inom TQM. Författarna har 
identifierat tre kärnvärden – engagerat ledarskap, allas delaktighet och kundorientering 

12



TEORI 
 

 

– som är både nödvändiga och lämpliga att börja med när en organisation 
implementerar offensiv kvalitetsutveckling just i små och medelstora företag. 
 

 
Figur 5: Hansson och Klefsjös (2003) modell för implementering av offensiv kvalitetsutveckling 
 
I den första fasen är engagerat ledarskap avgörande och bör därför vara det viktigaste 
kärnvärdet att rikta in sig på. Att etablera en känsla för att en förändring behövs samt 
skapa en gemensam syn på hur det ska ske är den huvudsakliga aktiviteten i denna fas. 
Detta kommer att bli mycket svårt att genomföra om inte ledarna i företaget är 
övertygade, vilket också är anledningen till att sätta fokus på ledarskapet. Engagerade 
ledare kan skapa ett engagemang bland övriga medarbetare inför förändringen. Om 
engagemanget stannar hos ledarna är risken nämligen stor att satsningen inte blir mer än 
en pappersprodukt. I denna fas är det också viktigt att avsätta medel för att göra 
möjliggöra förändringsprocessen, vilket oftast beslutas av den högsta ledningen. 
 
Nästa steg ligger kärnvärden som allas delaktighet och kundorientering till grund för 
utarbetandet av en arbetsstruktur för att nå en gemensam målsättning. Utifrån sina egna 
förutsättningar fattar organisationen gemensamt beslut om huruvida Sex sigma, Lean, 
en kombination av dessa eller något helt annat arbetssätt är bäst för just deras företag. 
Författarna menar att det är viktigt att alla känner sig delaktiga i denna process för att 
underlätta förändringsarbetet. Arbete i tvärfunktionella grupper och utbildning är den 
andra fasens huvudsakliga aktiviteter. 
 
I implementeringsarbetets tredje fas påbörjas arbetet enligt det arbetssätt som tagits 
fram i fas två. Utbildningen fortsätter samtidigt som satsningen kontinuerligt bör 
utbildas. Här menar författarna att en nyckelfaktor för framgång är att påvisa att arbetet 
ger resultat, antingen i form av ökad kundtillfredsställelse eller genom ökad intern 
effektivitet. Kärnvärdena i fokus bör därför vara faktabaserat beslutsfattande, ständiga 
förbättringar och processfokus. 

3.3.3 Kombination av Lean & Sex sigma för effektivare implementering i SME 

Trots att Sex sigma kan anpassas till förutsättningarna i små och medelstora företag 
menar vissa forskare att Sex sigma inte alltid är det bästa arbetssättet att ta till när en 
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organisation påbörjar en satsning på offensiv kvalitetsutveckling (Antony, 2004; Lee-
Mortimer, 2006; Hensly & Dobie, 2005). Lee-Mortimer (2006) menar att många företag, 
speciellt små och medelstora, som inte är redo för Sex sigma översimplifierar 
arbetssättet för att ha en chans att lyckas med implementeringen. Detta leder i sin tur till 
att många av de förväntade effekterna uteblir. Han föreslår därför att organisationer med 
ett låg kvalitetsmognad i ett första steg istället bör implementera arbetssättet Lean 
management. Först när det grundläggande tankesättet som de mer avancerade 
arbetsmetoderna bygger på finns inom organisationen är det dags att gå över på Sex 
sigma (se Figur 6). 
 

 
Figur 6: Lee-Mortimers (2006) strategi för att implementera Sex sigma med hjälp av Lean 
 

3.3.4 Framgångsfaktorer vid implementering av Sex sigma 

Oavsett om ett företag väljer att av implementera Sex sigma i kombination med Lean 
eller inte har det visat sig att det inte är helt okomplicerat. Genom en omfattande 
litteraturstudie har författarna Coronado och Antony (2002) identifierat elva 
nyckelfaktorer för en lyckad implementering av Sex sigma. I en senare studie på företag 
i Storbritannien med fler än tusen anställda har de undersökt hur mycket dessa faktorer 
påverkar hur framgångsrik introduktionen av Sex sigma blir, se Figur 7 (Antony & 
Banuelas, 2002).  
 
Fyra faktorer utmärkte sig i denna studie som kritiska för en lyckad implementering, 
nämligen; ledningens stöd och delaktighet, företagets förståelse för arbetssättet, 
kopplingen till företagets övergripande strategi samt kopplingen till företagets kunder. 
Antony och Banuelas (2002) menar därför att åtminstone dessa fyra faktorer måste 
finnas med i planeringen av en Sex sigma-implementering oavsett företagsstorlek. 
Fördelen för mindre organisationer är att detta förefaller lättare att åstadkomma. 
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Figur 7: Faktorer som påverkar implementering av Sex sigma, rangordnade efter viktighetsgrad 
(Antony & Banuelas, 2002) 

3.3.5 Tre implementeringsstrategier för Sex sigma 

Implementering av Sex sigma kan ske på många olika sätt men generellt sett talar man 
om tre kategorier av strategier (Sanders & Hild, 2000). Grunden i den första strategin, 
Sex sigma-företaget, är att hela personalstyrkan utbildas i Sex sigmas filosofi och 
metoder. Syftet med detta är att motivera hela organisationen till att fokusera på att 
förbättra prestationer och reducera kostnader. I nästa kategori, Sex sigma-
ingenjörsföretaget, utbildas alla ingenjörer. Med denna strategi ligger fokus på själva 
produktframställningen och syftet är ofta att snabbare och säkrare introducera nya 
produkter för att reducera kostnader. Den sista kategorin implementeringsstrategier har 
gemensamt att strategiska projekt och personer väljs ut. Projekten ska stödja företagets 
övriga strategier och mål. Strategiskt utvalda nyckelpersoner väljs och utbildas utifrån 
projektets behov. Sanders och Hild (2000) har jämfört de tre implementerings-
strategierna. Resultatet i form av fördelar och nackdelar med var och en finns 
presenterade i Figur 8.  
 

 
Figur 8: Jämförelse mellan de tre kategorierna av implementeringsstrategier för Sex sigma 
(Sanders & Hild, 2000) 
 
Författarna menar att organisationer som funderar på att implementera Sex sigma har 
mycket stora möjligheter att lyckas om man noga överväger vilken 
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implementeringsstrategi som passar den egna organisationen bäst och planerar för de 
problem som kan tänkas uppkomma. Intressant i detta fall är att valet av strategi inte i 
första hand behöver bero på företagets storlek. 

3.4 Konsulter och SME-företag i samarbete 

Konsultstöd har visat sig vara en viktig källa till kompetens inom områden där SME-
företag inte själva besitter kunskaper, inte minst inom kvalitetsområdet (Ramsden & 
Bennett, 2005, Wessel & Burcher, 2004). Wessel och Burcher (2004) lyfter till och med 
in konsultstöd som en viktig del av SME-företags Sex sigma-program. Trots detta 
känner sig många företagsledare tveksamma till denna form av extern support. En av de 
största anledningarna till detta är den osäkerhet som upplevs finnas mellan kostnaden 
för konsulttjänster och den nytta som levereras (Kailer & Scheff, 1999).  Kailer och 
Scheff (1999) har identifierat ett antal faktorer som bidrar till denna osäkerhet och som 
hindrar ett effektivt samarbete mellan SME-företag och leverantörer av konsulttjänster: 
 

• SME-företagens låga medvetenhet om de egna behoven 
• Oklar målsättning och rollfördelning 
• Otillräcklig anpassning av tjänsten till SME-specifika behov 
• Implementeringsfasen genomförs utan stöd av konsulten 
• Otillräcklig uppföljning av samarbetet 

3.5 Samverkan mellan SME-företag genom nätverk 

Samverkan i nätverk ger SME-företag möjligheter som de var och en för sig inte har. 
Det kan vara ett mycket kostnadseffektivt sätt förbättra företagets konkurrenskraft och 
har därför, precis som konsultstöd, blivit en viktig komponent i många små företags 
överlevnadsstrategi (Fuller-Love & Thomas, 2004).  
 
En av de möjligheter som samverkan i nätverk medför berör förmågan att skaffa sig 
tillgång till resurser som det enskilda företaget själv inte direkt kontrollerar. Detta sker 
dels genom att företagen utbyter kompetens som redan finns inom de enskilda företagen 
eller genom att dela kostnaden för att tillföra helt ny kunskap till nätverket (Wincent 
2006) .  
 
I och med att samverkan i nätverk bygger på frivillighet menar Peters (1997) att 
samverkande företag kan liknas vid en grupp vänner. Vi väljer alla att tillhöra en grupp 
av vänner och gör så, så länge vi känner att vi får ut något av umgänget med gruppen. 
Om vi känner att vi inte längre har något utbyte av att umgås med övriga personer i 
gruppen kan vi själva välja att inte längre tillhöra denna grupp. Våra vänner å sin sida 
har också valet att enskilt eller kollektivt sluta vara vår vän om de känner sig orätt 
behandlade. Att tillhöra en grupp handlar alltså enligt Peters om ett ständigt givande och 
tagande. Företagsledare som väljer att gå in i ett nätverkssamarbete bör därför vårda 
relationen till övriga företag på samma sätt som till sina privata vänner. 
 
Samverkan har enligt Ljung, Nilsson och Olsson (1994) fem viktiga beståndsdelar; 
individuell och gemensam måluppfyllelse, frivillighet, potentiell resurssamordning, 
fristående företag och ömsesidigt engagemang. Detta är också viktiga delar i 
relationsskapande på individnivå vilket stärker Peters (1997) tankar kring nätverkets 
likheter med en grupp vänner. Relationsforskning på individnivå är därför ett mycket 
intressant område även i mellanorganisatoriska sammanhang. I detta fall känns denna 
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koppling särskilt stark eftersom ju mindre organisationerna i nätverket är desto tydligare 
blir likheterna till den sociala gruppen. Utbytesteorin är en sociopsykologisk teori som 
därmed kan användas för att förklara parters agerande i ett nätverk. 

3.5.1 Utbytesteorin 

Utbytesteorin försöker förklara hur en människas handlande påverkas av personens 
förväntningar på motpartens reaktion. Genom att belöna ett önskvärt beteende kan man 
öka sannolikheten att detta beteende upprepas (Heath, 1971). Utbytesteorin bygger på 
fem påståenden, se Figur 9. 
 

 
Figur 9: Utbytesteorins fem påståenden (Heath, 1971) 
 
När denna teori appliceras på nätverk av organisationer, vilka i sig byggs upp av 
individer, kan man se att ett ömsesidigt utbyte är en förutsättning för att frivilliga 
samarbeten ska fungera (Wincent, 2006). Grundtanken är att ingen part kommer att få 
något så länge de inte också bidrar med något som övriga värdesätter. Samverkan 
bygger således på ett ömsesidigt utbyte mellan parter. Företag som samverkar i nätverk 
gör detta i första hand för att förbättra sin egen konkurrenskraft (Human & Provan, 
1997). Inget vinstdrivande företag kan förväntas fortsätta ett samarbete med en annan 
part om insatsen upplevs större än nyttan (Wincent 2006). En alltför egoistisk 
inställning till samarbetet riskerar dock att skada nätverket och tillintetgöra de positiva 
effekter man söker. Företag i nätverk inser därför att ett ömsesidigt givande och tagande 
är en förutsättning för nätverkets överlevnad (ibid).  

3.5.2 Nätverkets organisation 

Hur parterna i ett nätverk väljer att organisera sitt samarbete varierar kraftigt och beror 
till stor del på samarbetsprojektets karaktär. Nilsson och Nilsson (1992) menar dock att 
det är väsentligt att forma en gemensam styrfunktion med uppgift att samordna 
nätverksaktiviteter, följa upp resultatet av dessa och hålla samman nätverkets noder. 
Human & Provan (1997) har tittat på hur denna enhets roll påverkar nätverkets 
framgång. Författarna menar att nätverk bestående av företag som konkurrerar med 
varandra utanför nätverket har ett större behov av en stark nätverksledning än nätverk 
med ickekonkurrerande företag. Peters (1997) menar att det är viktigt för medlemmarna 
att diskutera vad de vill få ut av samarbetet och forma organisationen utifrån det. Han 
menar att nätverk kan styras lika lite som en kompisgrupp kan styras och att fokus för 
den som får uppdraget att leda samarbetet därför måste vara att se till att alla 
medlemmars behov beaktas.   
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3.5.3 Tidigare forskning kring framgångsfaktorer i nätverksamarbete 

Förtroende 
Förtroende för de parter man samarbetar med är grunden till allt lärande inom ett 
nätverk (Florén & Tell, 2004). Förtroende bidrar till lärandet på fyra sätt; (1) det gör det 
lättare för parterna att dela med sig av sina erfarenheter på ett ärligt och öppet sätt, (2) 
förtroende är ett stöd i reflektioner kring sina misstag och sin egen brist på kunskap, (3) 
förtroende gör det lättare för ledarna i nätverksföretagen att göra gemensamma 
satsningar som bygger på allas deltagande (Kolb, 1984, refererad i Florén & Tell, 2004). 
 
Legitimitet 
Trots att samarbete i nätverk kan medföra många viktiga fördelar för de deltagande 
företagen händer det ofta att samarbeten avbryts tidigare än planerat. Human och 
Provan (2000) har i sin forskning kommit fram till att nätverkets överlevnad beror på 
dess förmåga att skapa legitimitet inom tre dimensioner; nätverket som arbetsform, 
nätverket som enhet samt nätverket som interaktion mellan medlemmarna. Författarna 
menar att legitimeringen av nätverket är den absolut viktigaste framgångsfaktorn som 
företag med planer på att inleda ett samarbete bör beakta. 
 
Gemensam vision och ömsesidigt beroende 
Ahlström-Söderling (2003) lyfter också fram betydelsen av att utifrån de deltagande 
företagens mål med sin egen verksamhet skapa en gemensam vision och målsättning för 
nätverket. Han har funnit att nätverk där de deltagande företagen är ömsesidigt beroende 
av varandra på något sätt har större möjligheter att nå framgång. Detta beroende menar 
Ahlström-Söderling blir starkare om nätverket startar som ett konkret projekt där 
deltagande från alla nätverkets noder är nödvändiga. 
 
Investeringsvilja och uthållighet 
Halme & Fadeeva (2000) har i en studie av nätverk inom turismindustrin identifierat 
ytterligare faktorer som bidrar till framgång i nätverksbyggandet. Medlemsföretagen 
måste antingen vara villiga att investera i finansieringen av nätverket eller ha möjlighet 
att åstadkomma mätbara resultat med små medel för att projekten över huvud taget ska 
vara genomförbara. Detta stöds även av Nilsson och Nilsson (1992) som menar att ett 
visst risktagande från deltagarna är viktigt för att skapa ett genuint engagemang. 
 
Förståelse för vikten av uthållighet är en annan viktig faktor som lyfts fram av Halme & 
Fadeeva (2000). Vissa projekt kräver tid för att ge resultat och det är viktigt att 
deltagarna är medvetna om detta och planerar för det innan starten så att 
förväntningarna är realistiska. Även tillgång till expertkompetens inom nätverket och 
bra kontakt med nyckelintressenter utanför nätverket lyfts fram som viktiga 
komponenter i ett framgångsrikt nätverkssamarbete (Halme & Fadeeva (2000). 
 
Geografisk närhet 
Geografisk närhet är ytterligare en faktor som visat sig vara gemensam för 
framgångsrika SME-nätverk (Dahlstrand, 1999). Den enkla förklaringen till detta verkar 
enligt Dahlstrand vara att företag som ligger inom samma geografiska område har 
möjlighet att träffas oftare och därmed knyta starkare band till varandra. Human och 
Provan (1997) menar också att ett viktigt kriterium för medlemskap i strategiska SME-
nätverk bör vara att parternas kärnkompetenser finns tillgängliga inom samma 
geografiska område. 
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Konsensus i strategiska beslut 
Strategiska beslut som rör projektets inriktning och utveckling bör fattas i konsensus för 
att undvika att deltagande parter känner sig överkörda och omotiverade att fortsätta 
samarbetet. Om någon part känner att nätverkets aktiviteter inte berör dem kommer 
motivationen och engagemanget snabbt att försvinna. (Nilsson & Nilsson, 1992) 

3.5.4 Potentiella hinder i nätverkssamarbete identifierade i tidigare forskning  

Ojämn maktbalans  
Deltagande i nätverk bygger på frivillighet. Om en aktör blir alltför dominant och 
utnyttjar sin ställning för att maximera sin egen nytta på bekostnad av de övriga 
deltagarna finns en stor risk för att övriga aktörer hoppa av projektet (Halme & Fadeeva, 
2000). Medlemmarna måste tillse att den formella makten är i balans, men samtidigt 
kan det vara bra för projektet att det finns ett företag som i något avseende är större än 
de övriga och därigenom kan agera motor (Nilsson & Nilsson, 1992).  
 
Free-riding  
Ett problem som ibland uppstår i nätverk och som deltagarna ska vara medvetna och 
uppmärksamma på är att vissa deltagare tar del av vad övriga ger utan att själva bidra 
med något. Human & Provan (2000) menar att en stark nätverksadministration kan 
avhjälpa detta problem. 
 
Låg medvetenhet om möjligheterna  
Deltagande företag som inte kan se nyttan för sin egen del med att delta i ett projekt 
men ändå går med av rädsla för att halka efter kan allvarligt skada nätverket. Denna 
form av deltagande leder ofta till likgiltighet inför nätverksaktiviteterna vilket kan 
sprida en känsla av att alla inte är lika villiga att engagera sig för nätverkets bästa 
(Halme & Fadeeva, 2000).  
 
Kortsiktighet 
Arbetet för nätverkets långsiktiga uthållighet upplevs ibland kräva för mycket tid och 
resurser och genomförs därför inte vilket leder till att samarbetet helt enkelt rinner ut i 
sanden (Halme & Fadeeva, 2000).  
 
Resultaten motsvarar inte förväntningarna 
I inledningen av samverkansprojekt finns ofta stora förhoppningar på vad samarbetet 
ska leda fram till. Detta kan skapa orealistiskt höga förväntningar hos deltagarna och 
leda till besvikelse när kortsiktiga resultat blir lägre än väntat. Detta är en vanlig orsak 
till att företag hoppar av samarbeten (Halme & Fadeeva, 2000).   
 
Motstridiga mål, prioriteringar och tidsplaner 
I sin undersökning fann Halme och Fadeeva (2000) också att en orsak till att 
nätverkssamarbeten misslyckas är att deltagarna inte kunnat enas om en gemensam 
målsättning eller att utvecklingen av nätverket gått i en riktning som inte stämmer 
överens med enskilda företags mål med sitt deltagande. 
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3.6 Arbetsformen och dess möjligheter 

Att bedriva avancerat förbättringsarbete i nätverk av små och medelstora företag 
innebär att erfarenheter från kvalitetsutvecklingsområdet kombineras med forskning på 
samverkan i nätverk. Vi har i den genomgång av forskning inom dessa båda områden 
inte funnit något som tyder på att detta inte skulle vara genomförbart. En viktig faktor 
att ta hänsyn till i detta sammanhang är att utrymmet för osäkra investeringar med lång 
pay-back tid i små och medelstora företag. Sex sigma förefaller därför, genom sitt starka 
fokus på lönsamhet, vara ett mycket attraktivt arbetssätt för att implementera TQM i 
SME-företag.  
 
Helt kort innebär en gemensam TQM-satsning att en konsult med blackbeltkompetens 
delas av företagen och utgör stommen för arbetsformen. Nätverket möjliggör därmed 
kostnadsdelning men är även i sig självt ett forum för diskussioner och samarbete i de 
egna kvalitetssatsningarna. Att kombinera Sex sigma med Lean management har visat 
sig underlätta implementeringen av arbetssättet när enskilda företag valt att 
implementera Sex sigma. Vi menar att detta bör övervägas i samband med att Sex sigma 
anpassas till nätverket.   
 
De hinder och framgångsfaktorer för effektiv implementering av TQM som 
framkommit i tidigare forskning känns aktuella även när arbetssättet appliceras på en 
nätverksorganisation. Dessutom tillkommer en rad viktiga faktorer som rör själva 
samarbetsformen. 
 
Tidigare forskning visar att satsningar på ökad kvalitet leder till förbättrade finansiella 
resultat. En av de självklara, mer övergripande, möjligheterna som denna arbetsform för 
med sig är därför ökad lönsamhet för de deltagande företagen. Detta i första hand 
genom minskat slöseri i tillverkningsprocessen men även i form av nöjdare kunder.  
 
Samarbete i nätverk ger möjlighet till skalfördelar (Fuller-Love & Thomas, 2004). I 
detta fall blir detta framför allt tydligt genom möjligheten att samordna utbildning av 
personal, vilken enligt Wessel & Burcher (2004) är en grundförutsättning för att lyckas, 
samt identifiering och bearbetning av gemensamma problem. 
 
Genom att dela på kostnaden har företagen i nätverket med denna arbetsform i princip 
tillgång till en egen konsult. Många av de problem som identifierats av Kailer och 
Scheff (1999) i samarbetet mellan konsulter och SME-företag kan kraftigt reduceras 
med denna arbetsform. Konsulten är nu närmare knuten till de deltagande företagen och 
kommer därför känna till deras verksamheter väl. Konsulten kommer att vara tillgänglig 
som stöd genom hela processen, från problemidentifikation till implementering och 
uppföljning.  
 
Antony, Maneesh och Madu (2005) rekommenderar att SME-företag som väljer att 
implementera Sex sigma ska söka stöd hos andra företag i samma situation under 
implementeringsfasen. Med denna arbetsform kommer detta stöd att kunna vara en 
integrerad del i hela implementeringsprocessen. 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel kommer vi att redogöra vad som framkommit under de intervjuer och 
gruppdiskussioner som hållits med nätverksparterna. De personer som refereras till i 
texten i detta kapitel är Beatrice Henriksson (VD) på Polardörren, Kjell Larsson (VD), 
Nicklas Larsson samt Lars Oscarsson från BoxModul och Lindbäcks bygg 
representeras av Mikael Forsell och Stefan Lindbäck. 

4.1 Presentation av undersökta företag 

Förutom den geografiska närheten mellan företagen och att Lindbäcks bygg är kund till 
Polardörren fanns inga övriga direkta kopplingar mellan företagen sedan innan. Alla de 
tre undersökta organisationerna är tillverkande företag. 

4.1.1 BoxModul AB 

BoxModul AB har sin kärnkompetens på området sandwichkonstruktioner. På grund av 
att sandwichmaterialets bland annat är så lätt, självbärande och har mycket goda 
isolerande egenskaper finns många användningsområden. BoxModuls två huvudsakliga 
produktlinjer är fryshus till livsmedelsindustrin samt något de kallar för teknikhus. 
Teknikhusen är mindre hus avsedda för framför allt att innehålla känslig elektronik, 
men de kan även inredas till mobila kontor eller dylikt. De har länge varit den 
dominerande produkten, men på senare år har fryshusen stått för allt mer av 
omsättningen. Nya användningsområden utforskas ständigt för materialet och under 
2006 prövas konceptet på ett boningshus.  
 
Då företaget startades 1987 var Ericsson den helt dominerande kunden, och produkten 
var teknikhus till Ericssons telekomutrustning. Sedan dess har produktsortimentet 
utvidgats och kundbilden har förändrats till att, förutom Ericsson, även täcka ett flertal 
mindre kunder. Orderingången är ojämnt fördelad över året, framför allt på fryshussidan, 
och även om de försöker styra projekten så gott det går mot att behandla ett bygge i 
taget, så tvingas de till viss överlappning, särskilt under högsäsong. 
 
Företaget har i skrivande stund 16 anställda, varav 11 arbetar i produktion. Framför allt 
på tjänstemannasidan har de anställda ofta flera roller att hantera i sina arbetsuppgifter. 
De multipla rollerna uppstår till stor del på grund av den projektorganisation som 
tillämpas. De anställda sköter dels sina vardagliga arbetsuppgifter, men deltar även i de 
projekt som varje ny order initierar. Eftersom produkterna som säljs är så pass 
kundspecifika blir varje order till ett projekt, även om produkterna liknar varandra. 
Produktionen är således mycket enstycksbetonad. Materialinköp sker när en order lagts 
från kund och därmed används inga stora råvarulager.  

4.1.2 Polardörren AB 

1946 startades HH-dörren, som företaget hette på den tiden, och sedan dess har ett antal 
ägarbyten lett fram till dagens ägare och VD Beatrice K Henriksson, som tog över 2002 
efter att Älvsbyhus drivit företaget i drygt ett decennium. Verksamheten har sedan 
Beatrice tog över förändrats mycket i flera avseenden. Marknadsmässigt har 
Polardörren tagit steget från att producera långa serier av dörrar i lågprissegmentet till 
att idag erbjuda ett större sortiment av kundanpassade dörrar. Företaget har idag 20 
anställda varav 14,5 tjänst är i produktionen.  
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Älvsbyhus finns fortfarande kvar som en stor kund, men deras andel av den totala 
omsättningen är inte längre lika stor. Förutom till husfabriker, såsom Älvsbyhus samt 
ett antal mindre aktörer, säljer Polardörren till bygghandeln. Detta sker antigen direkt 
med den enskilda handlaren eller via kedjeavtal, och står för ungefär 60 % av 
omsättningen. En mindre andel, runt 10 %, av försäljningen går på export. 

4.1.3 Lindbäcks bygg AB 

Lindbäcks bygg tillverkar och levererar flerbostadshus i trä. Husen byggs i moduler i 
lokalerna i Öjebyn utanför Piteå och transporteras på lastbil till byggplatsen där delarna 
monteras samman. En stor del av bostäderna som byggs är studentbostäder samt senior- 
och äldreboenden, men företaget bygger även hyres- och bostadsrätter till ett 
konkurrenskraftigt pris. Byggprocessen är standardiserad i möjligaste mån, men inget 
bygge är, av förklarliga skäl, det andra likt. 
 
Den geografiska huvudmarknaden är Norrland och Mälardalen samt kusten där emellan. 
Företaget har ökat sin omsättning stadigt under de senaste åren och trenden pekar 
fortfarande uppåt. För att kunna möta den ökande efterfrågan har fabriken byggts ut i 
flera steg och ytterligare utbyggnad är på gång. Inom ett par år är planen att kapaciteten 
ska kunna fördubblas från 2005 års volym. I samband med expanderingen håller 
företaget på att nyanställa. Idag är antalet anställda är knappt hundra personer. 

4.2 Företagens kvalitets- och förbättringsarbete idag 

Nicklas Larsson på BoxModul menar att eftersom ingen order helt är den andra lik så är 
det svårt att bedriva något kontinuerligt förbättringsarbete. Det förbättringsarbete som 
bedrivs har mer karaktären av tillfälliga punktinsatser där fel har uppstått. Kjell Larsson, 
VD för samma företag, uttrycker detta genom att jämföra sig med en brandbil; ”Jag 
brukar ha den beskrivningen att man far runt som en brandbil å sprutar lite här och där 
när det brinner.”. Nicklas fortsätter, ”det är ju så i ett litet företag, alla har flera roller… 
och då försvinner ju tiden till annat än att jobba med förbättringar.” ”Man har helt enkelt 
inte resurser till det…” menar Kjell. Lars Oscarsson, BoxModul, fyller på med att ”det 
är svårt att hitta tid till förbättringsarbete för man måste helat tiden prioritera leverans 
till kund”.  
 
BoxModul är det enda av de tre företagen som är certifierade enligt ISO9001 och 
ISO14001, men ISO-standarderna är inte speciellt integrerade i verksamheten. ”Vi har 
ju ISO 9001 och 14001 i en pärm så det finns ju men sen är det ju en annan femma om 
man jobbar efter det, och det gör vi väl egentligen inte…” säger Kjell. 
 
Polardörren har med hjälp av konsulter och privata kontakter arbetat fram ett eget 
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. ”När jag började fanns det inget kvalitetsarbete 
egentligen… därför har vi alla tillsammans åkt iväg till andra företag och tittat på hur de 
jobbar… sedan har vi gemensamt diskuterat vad vi behöver bli bättre på internt och 
arbetat fram rutiner för varje arbetsstation.”, säger Beatrice K Henriksson på 
Polardörren. Polardörren har valt att inte ta steget att faktiskt certifiera eftersom det är 
kostsamt och att det inte föreligger några krav från deras kunder att vara certifierade. Ej 
heller hos Polardörren används dock rutinerna konsekvent enligt Beatrice ”Att 
implementera nya rutiner visade sig inte vara alldeles enkelt. Ofta så faller man tillbaka 
till ett gammalt tankesätt och beteendemönster, när man får mycket att göra respektive 
vid brandkårsutryckningar. Med dagens snabba förändringar i omvärlden och främst på 
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grund av globaliseringen, så är vi tvungna att ta till oss nya rutiner för att kunna vara 
konkurrenskraftiga”, säger hon. ”Det finns ibland saker som kan hålla mig sömnlös…”, 
säger Beatrice, ”jag är ju ansvarig för att det går bra och att alla anställda kan få ut sin 
lön… jag måste se till att vi gör rätt saker ”. ”Sen är det ju såhär också att satsar man 
sina pengar på aktier så gör man ju det för att få en avkastning och det är ju samma sak 
här, jag har ju köpt det här företaget för att få ut någon form av avkastning, jag vill ju att 
det ska gå bra”, fortsätter hon. 
 
Mikael Forsell på Lindbäcks bygg menar att det saknas struktur även i deras sätt att 
arbeta med förbättringar. ”Jag har själv läst mycket och gjort ex-jobb inom Sex sigma 
och jag ser att vi skulle kunna ha mycket nytta av det här på Lindbäcks, kanske mest för 
att få lite mer struktur i hur vi hanterar problem.” Att man inte jobbar mer systematiskt 
med förbättringsarbete förklarar Mikael såhär ”Dels så saknas tid men framför allt 
kunskap om hur man kan arbeta systematiskt med förbättringsarbete”. Beatrice på 
Polardörren menar att om kompetensen fanns skulle tiden kunna prioriteras annorlunda 
så att man i slutändan frigör mer tid genom att slösa mindre med den. 
 
Slutkontroll av tillverkade produkter sker hos alla undersökta företag, men på olika sätt. 
Lindbäcks bygg kontrollerar själva uppförda lägenhetshus innan projekten avslutas 
genom att genomföra stickprovskontroller i lägenheterna. Polardörrens montörer går 
igenom en kontrollista som skrivs under och följer med varje dörr som lämnar lagret. 
Dörrarna är serienumrerade och kan därför spåras tillbaka till tillverkningen om något 
problem skulle uppstå med den efter att den sålts. Hos BoxModul ansvarar 
produktionschefen för slutkontroll av produkter för leverans. Någon checklista för 
kontrollen finns i regel inte, utan kontrollen sker utifrån produktionschefens erfarenhet 
samt vad som står i orderspecifikationen. ”Ett problem är väl att de anställda oftast inte 
rapporterar automatiskt om någonting ser konstigt ut… de frågar sin kollega istället och 
så gissar de istället för att fråga chefen hur det egentligen ska vara och då kan det ju bli 
missar där… då är det ju inte så lätt för produktionschefen att hålla koll på allt” säger 
Nicklas. När det handlar om produkter som ska gå på export är det däremot vanligt att 
en representant från kunden kommer över och godkänner produkten innan leverans. 
 
De tre företagen mäter alla finansiella nyckeltal samt produktivitetstal frekvent. 
Leveranstid till kund är något alla tre företag bevakar. Polardörren håller även antalet 
reklamationer och antal leveransförseningar under uppsikt via det balanserade styrkort 
som används i organisationen. Polardörren har tagit fram en mall för 
avvikelserapportering där kassationer och dylikt ska tas upp, men det har fortfarande 
inte implementerats ordentligt. Inget av de tre företagen mäter dock sådant som spill 
eller kassationer. ”Inför varje projekt köper vi in just den mängd material som behövs 
till projekten, därför kan spill ej förekomma utan att det blir uppenbart i 
byggprocessen… och om det är mycket försöker vi kolla upp vad som har hänt”, säger 
Stefan Lindbäck på Lindbäcks bygg.  
 
För att få återkoppling från sina kunder gör säljarna BoxModul och Lindbäcks bygg 
platsbesök. De följer dock ingen direkt systematik för uppföljning av avslutade 
affärer. ”Vi följer upp hur det går med produkten så gott det går… vi har ju inga rutiner 
direkt att vi ska fara ut till den och den utan det blir väl att man svänger in när man har 
vägarna förbi”, säger Nicklas. Polardörren genomför enkätundersökningar dels bland 
direkta kunder, men även bland konsumenter i samband med mässbesök. Säljaren har 
en uppgift att, från de direkta kunderna, ta in information om vart trenderna är på väg 
framöver.  
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4.3 Företagens erfarenheter och tankar kring nätverkssamarbete 

Företagen i studien har alla erfarenhet av att samarbeta med andra företag och 
organisationer. BoxModul har främst arbetat i mindre konstellationer i produkt-
utvecklingsprojekt och liknande, och har inte så omfattande erfarenhet av större eller 
mer informations- och erfarenhetsutbytesinriktade nätverk. Lindbäcks bygg och 
Polardörren har samarbetat mycket med universitet och även i nätverk. Build in Wood 
är ett nätverk för att stärka och utveckla företag i träförädlingsindustrin där både 
Lindbäcks bygg och Polardörren är medlemmar (Build in Wood, n.d.). Polardörren är 
framför allt vana att ha nära samarbeten med företag i sin värdekedja. ”Om våra kunder 
inte tjänar pengar på att handla med oss kommer de inte att kunna fortsätta köpa våra 
produkter”, säger Beatrice. ”Att hjälpa varandra är något alla kan tjäna på”, fortsätter 
hon.  
 
Trots en något sparsam erfarenhet av nätverkssamarbeten av den typ som är aktuell i 
denna uppsats har BoxModul klara idéer om vad som kommer att krävas för att 
nätverket ska fungera. Nicklas Larsson på BoxModul menar att alla medlemmar i ett 
nätverk av företag primärt kommer att se om sina egna intressen. ”I nätverket måste 
man utgå ifrån att alla vill göra det som är bra för sin egen organisation, vilket är 
naturligt eftersom alla kommer att ha starkare band till sitt egna företag än till nätverket 
i stort.” Det är därför viktigt att man utgår ifrån det och därför sätter upp tydliga mål och 
riktlinjer från början, menar han och fortsätter, ”man måste komma till konsensus om 
något specifikt som man ska uppnå”. Detta är något de båda andra företagen håller med 
om. Stefan Lindbäck på Lindbäcks bygg anser att det också är viktigt för dem att 
relativt snabbt se att nätverket ger positiva resultat i den egna verksamheten för att 
behålla intresset att medverka. ”Vi har inte resurser att vänta alltför länge på resultat” 
säger han. Beatrice K Henriksson på Polardörren har samma uppfattning och anser att 
tidig och tydlig avkastning skulle motivera såväl produktionspersonal som företagens 
ledningar att prioritera och verka aktivt i nätverket. Företagen är alla överens om att 
nätverket blir väldigt ointressant om det inte resulterar i någon konkret förbättring i 
deras egna verksamheter. Mikael Forsell på Lindbäcks bygg säger ”det blir nog svårt att 
motivera att vi ska vara med om man inte redan under första året kan visa att det ger 
verklig nytta för oss och att man får tillbaka de pengar som man har satsat.”  
 
Polardörrens VD Beatrice tror att alla kan lära sig mycket från att studera hur andra 
företag arbetar, även från företag som inte tillverkar produkter som liknar de egna. 
Exempelvis kan inspiration hämtas till produktutveckling och marknads-
åtgärder. ”Ibland kan det räcka bara att få någon med ett utifrånperspektiv tittar på ens 
idéer ur för att man få värdefulla synpunkter och nya idéer”, säger Beatrice.  
 
Alla företagsrepresentanter har påpekat att det är viktigt att arbetet är inriktat på 
konkreta problemställningar och att det inte blir för mycket pappersarbete. ”Om man 
måste läsa 50 sidor rapport för att förstå hur de andra löst sina problem kommer man 
aldrig att orka göra det”, säger Nicklas. 

4.3.1 Förbättringsledaren 

För att bedriva avancerat förbättringsarbete i nätverket krävs att det finns erforderlig 
kompetens att tillgå. Inget av de tre undersökta företagen anser sig idag ha tillgång till 
den kunskap som krävs för att arbeta med mer avancerade metoder för 
kvalitetsförbättring. Mikael Forsell på Lindbäcks bygg, som är det deciderat största 
företaget av de tre undersökta, klargör att inte ens de, trots sin storlek, har möjlighet att 
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avsätta en heltidstjänst åt förbättringsarbete. En av grundidéerna med nätverkskonceptet 
är emellertid att göra just en sådan kompetens tillgänglig för mindre företag. Denna 
person, i fortsättningen benämnd förbättringsledaren, bör även vara den som leder 
arbetet i nätverket, anser representanterna för de tre företagen. ”Det kommer krävas att 
den personen är drivande i nätverket och ställer krav på medlemmarna så att det inte 
prioriteras bort”, menar Nicklas Larsson på BoxModul, och tillägger att den personen 
måste också försöka maximera nätverkets nytta. ”personen måste väl vara lite som en 
svamp och suga åt sig av allt som är bra i vart och ett av företagen och sen se till så att 
det sprids”. 
 
Förbättringsledaren bör fungera lite som en konsult i den meningen att personen 
observerar och sedan presenterar förslag till förändring, men med skillnaden att även 
stödja implementering och följa upp resultat av förslagen, anser Mikael. Just 
implementeringen är något som Beatrice K Henriksson på Polardörren anser är extra 
viktigt att lyfta i sammanhanget eftersom det oftast är att implementera en förändring i 
en befintlig verksamhet som är det svåra. ”Det är en sak att hitta på lösningar och 
komma med förslag, men lyckas inte implementeringen kvarstår problemet”, påpekar 
hon. Mikael anser att det är viktigt att den aktuella personen inte går in och ”gör jobbet” 
åt företagen, utan framför allt agerar som ett stöd i förbättringsarbetet, något som 
Beatrice också håller med om. Det är en viktig del av förbättringsarbetet att få igång ett 
tankesätt hos alla i organisationen som uppmuntrar till egna förbättringar, säger hon och 
fortsätter, ”Det är ju viktigt att förbättringsledaren fungerar mer som en coach och inte 
bara levererar färdiga lösningar för då försvinner ju kunskapen om personen försvinner”. 

4.3.2 Farhågor 

Beatrice K Henriksson på Polardörren ser den största utmaningen för sig själv och 
nätverket i att ”försöka ändra gamla kulturer som sitter i väggarna på företagen… det är 
svårt att övertyga någon om att ett arbetssätt som de aldrig har hört talas om faktiskt 
fungerar”  
 
Nicklas Larsson på BoxModul påpekar att det är viktigt med mycket information till 
alla deltagande företag före, under och efter de kvalitetsprojekt som bedrivs i 
nätverket. ”Det går ju aldrig att få millimeterrättvisa men jag tror att om alla har klart 
för sig innan man drar igång vad som kommer behandlas och alla är överens om det så 
är det nog lugnt, sen måste man nog också följa upp tidsplanen ganska ofta så att det 
inte drar iväg och blir jätteorättvist”. Beatrice menar också att man måste hitta ett 
rättvist sätt att fördela kostnaden för den gemensamma förbättringsledaren ”kanske ska 
det baseras på nyttan som företaget haft, det är ju det som är relevant egentligen”. 
 
Mikael Forsell på Lindbäcks bygg lyfter fram att dokumentation av aktiviteterna i 
nätverket är av stor betydelse för att säkerställa tillräcklig insyn för alla medlemmar. 
Beatrice tycker att det är viktigt att säkerställa en fungerande maktbalans i nätverket och 
slår fast att ett företag bör representera en röst oavsett storlek. 
 
En farhåga som både Beatrice och Nicklas gett uttryck för är att förbättringsledaren 
medvetet eller omedvetet kan favorisera något företag. ”Det får ju inte kännas som att 
förbättringsledaren favoriserar något företag för att han tycker att det är roligare att vara 
där än hos de andra”, säger Nicklas. Beatrice påpekar att det kan finnas ”..en risk att 
personen [förbättringsledaren] känner att ett företags problem ligger honom varmare om 
hjärtat och prioriterar det och så hamnar de andra vid sidan om”. 
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I gruppdiskussioner med de tre företagen har det dryftats hur förbättringsprojekten ska 
drivas samt vilken typ av projekt som ska väljas. För att maximera nätverket vore det 
önskvärt att identifiera problem som alla medverkande företag känner igen sig i, men 
det har dock varit svårt att identifiera problem som alla har. Beatrice menar dok att det 
inte behöver vara ett problem ”Jag har lite svårt att se att vi ska hitta ett problem som är 
aktuellt för oss alla men om alla kan få hjälp med att lösa något av sina egna problem 
spelar det nog inte så stor roll”. Både Nicklas och Mikael menar att samarbetet inte får 
bli för fokuserat på de gemensamma delarna. ”Det måste finnas utrymme för att också 
specifika delar i den egna organisationen kan lyftas fram och behandlas” menar Mikael. 
 
Ett förslag som kommit fram i gruppdiskussionerna om hur arbetet kan bedrivas är att 
göra individuella insatser i vart och ett av företagen och med jämna mellanrum ha 
seminarier där man turas om att diskutera de olika problemen. Oavsett hur arbetet 
bedrivs menar Beatrice att det vore önskvärt att tidigt, innan några förbättringsprojekt 
drar igång, ha ett upptaktsmöte där företagen bland annat kan få grundläggande 
kunskaper om metoder för avancerat förbättringsarbete. ”Om vi, som företagsledare, ska 
kunna motivera våra anställda att satsa på förbättringsarbete måste vi ha tillräcklig 
kunskap för att kunna förklara vad det är för något”, säger hon och fortsätter ”vi 
behöver också lära känna varandra lite bättre för att förstå hur vi kan bidra till att hitta 
lösningar till varandras problem”. 
 
Stefan Lindbäck från Lindbäcks bygg säger att deras erfarenhet från tidigare projekt 
visar att de företag som har arbetat i förbättrings- och utredningsprojekt oftast tillför 
mer än de får tillbaka. ”Det är en risk som bör övervägas”, fortsätter han. Beatrice säger 
att ”det kan ju vara så att något företag efter ett tag känner att de redan har gått igenom 
alla de problem som de andra har… då kanske det blir så att det företaget bara ger och 
då vill man inte vara med längre… i en relation måste alla ge och ta annars blir det inte 
bra”. 
 
En annan farhåga som alla tre gett uttryck för är att projektet ska rinna ut i sanden för att 
alla eller några prioriterar annat hela tiden. Beatrice menar att det blir förbättrings-
ledarens uppgift att hjälpa till att hålla koll på att alla gör det man sagt att man ska göra. 
Mikael säger att förbättringsledaren måste följa upp så att deltagarna är nöjda med 
samarbetet och se till att ingen börjar förlora intresse. Alla tre är också överens om att 
en viss ekonomisk satsning från de deltagande företagen själva kommer bli 
nödvändig. ”Ska det bli något engagemang från företagen så ska man nog satsa en del 
också annars känner man kanske inget ansvar för att se till att få ut något”, säger 
Beatrice.  
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5 TOLKNING OCH SLUTSATS 

I detta kapitel kommer vi att utifrån vår teoretiska referensram och vårt empiriska 
material resonera kring de framgångsfaktorer och hinder som SME-företag vilka ämnar 
bedriva avancerat förbättringsarbete genom samverkan i nätverk kan stöta på. Vi har 
funnit att dessa faktorer till stor del påverkar varandra vilket illustreras med hjälp av 
modell över kopplingarna mellan identifierade framgångsfaktorer och hinder. 

5.1 Samband mellan identifierade grundförutsättningar, hinder och 
framgångsfaktorer 

Syftet med denna uppsats har varit att identifiera viktiga framgångsfaktorer och hinder 
för att bedriva avancerat förbättringsarbete i nätverk av SME-företag. Vi har valt att 
sammanfatta resultatet i en modell som återfinns i Figur 10. Ett resonemang kring vilka 
iakttagelser som ligger till grund för denna modell följer i de kommande avsnitten i 
detta kapitel.  
 
Två kategorier grundläggande förutsättningar har funnits vara viktiga hinder i ett initialt 
skede, nämligen att finna en samarbetsform och att förankra denna i nätverksdeltagarnas 
befintliga organisationer, se avsnitt 5.2. När väl dessa första hinder forcerats utgör de 
istället plattformen på vilken framgångsfaktorerna kan skapa en positiv framgångsspiral. 
De framgångsfaktorer som funnits kunna påverka nätverkets framgång är aktörernas 
engagemang och nätverkets förmåga att uppvisa resultat vilka utvecklas i avsnitt 5.3. 
Det finns en stark koppling mellan dessa båda kategorier eftersom ett bra resultat 
funnits kunna öka engagemanget som i sin tur skapar förutsättningar för ännu bättre 
resultat.  
 
Ett antal faktorer som riskerar att hindra framgångsspiralen har också identifierats. 
Dessa har grupperats under de två kategorierna omedvetenhet och företagens olikheter, 
mer om dessa i avsnitt 5.4.  
 

 
Figur 10: Samband mellan hinder och framgångsfaktorer för kvalitetsarbete i SME-nätverk 
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5.2 Grundförutsättningar 

Detta avsnitt behandlar vad vi funnit vara de grundläggande faktorerna för att avancerat 
förbättringsarbete ska kunna bedrivas i nätverksform, nämligen att man finner en 
lämplig samarbetsform samt att denna implementeras och förankras i företagens 
respektive organisationer.  

5.2.1 Samverkansformen 

En ständigt återkommande kategori frågor som kommit upp under de möten som hittills 
förts i pitenätverket rör själva nätverkets organisation. Vår upplevelse av projektets 
inledningsfas är att alla parter uppvisat ett genuint intresse och engagemang men att det 
trots detta varit svårt komma vidare i projektet. Diskussionerna fastnar många gånger 
kring praktiska frågor. 
 
Beatrice K Henriksson på Polardörren lyfter under intervjun fram att samarbetet måste 
ha en motor. Nicklas Larsson på BoxModul säger även han att det kommer krävas att en 
person är drivande i nätverket, ställer krav på de deltagande medlemmarna och bevakar 
de gemensamma intressena. Båda ser förbättringsledaren som den mest lämpade för 
detta uppdrag eftersom nätverksrepresentanterna var och en för sig är upptagna med, 
och fokuserade på, det egna företaget. Mikael Forsell på Lindbäcks anser att det är 
viktigt att förbättringsledaren fungerar som ett stöd i företagets egen utveckling, något 
som också Beatrice påpekat, men hur det ska fungera i praktiken har ingen någon klar 
uppfattning om. Finansieringen och fördelningen av kostnaderna för förbättringsledaren 
har även det varit uppe till diskussion och det råder samstämmighet kring att en viss 
egen insats är nödvändig för att deltagarna verkligen ska känna ett ansvar för att också 
få ut något av samarbetet. Nilsson och Nilsson (1992) har även de tidigare påpekat 
vikten av eget risktagande i form av ekonomiska insatser. Fortfarande råder oklarhet 
kring hur detta ska arrangeras.  
 
De frågetecken som uppkommit i det tidiga skede som det aktuella nätverket befinner 
sig i just nu leder fram till fyra generella frågor som företag som vill börja en gemensam 
satsning för ökad kvalitet behöver finna ett svar på. Dessa är (1) vilken juridisk form 
nätverket ska ha, (2) vilket arbetssätt inom kvalitetsområdet nätverket ska använda, (3) 
hur nätverket ska finansieras och hur kostnader ska fördelas samt (4) hur nätverket ska 
styras och ledas. Den andra punkten är av stor betydelse eftersom tidigare forskning 
visar att man genom att till exempel kombinera Sex sigma och Lean Management kan 
nå större framgång än med vart och ett av arbetssätten för sig (Lee-Mortimer, 2006). 
Den fjärde punkten rör deltagarnas och förbättringsledarens respektive roller, 
ansvarsfördelning mellan företagen och förbättringsledaren samt behovet av en central 
organisation. Vikten av att gemensamt komma fram till svar på dessa frågetecken stöds 
också av tidigare forskning.  Både Nillson & Nilsson (1992), Human och Provan (1997) 
och Peters (1997) framhåller styrningen av nätverket som en nyckelfaktor för dess 
framgång.  
 
Till dess att deltagarna i ett nätverk gemensamt funnit lösningar på dessa frågor ser vi 
att de kommer ha svårt att komma framåt i sin satsning. 
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5.2.2 Implementering av arbetssättet 

När väl det första steget är taget och den grundläggande strukturen är fastställd kommer 
det bli dags att bygga nästa nivå. Det rör sig om att förankra strukturen i företagens 
respektive verksamheter.  
 
Beatrice på Polardörren påpekar under ett nätverksmöte att hon själv inte har tillräcklig 
kunskap om arbetssättet för att klara av att motivera sina anställda till att börja arbeta 
med Sex sigma, något som verkar gälla för de flesta av deltagarna. Bortsett från Mikael 
på Lindbäcks bygg har alla representanter för de deltagande företagen en mycket 
begränsad kunskap kring både TQM, Sex sigma och Lean som arbetssätt. I och med att 
anpassningen av arbetssätten är en så viktig del i uppstartsfasen (Wessel & Burcher, 
2004) och att ledarnas förmåga att engagera de anställda funnits vara en nyckelfaktor i 
implementeringen av TQM (Hansson & Klefsjö, 2003) ser vi att detta kan utgöra ett 
hinder. En grundläggande förståelse för verktyg och arbetssätt hos nyckelpersoner i vart 
och ett av de företag som ingår i ett kvalitetsnätverk ser vi därför som en viktig 
förutsättning i implementeringsfasen. 
 
När företagsrepresentanterna i pitenätverket berättar om förbättringsarbetet på sina 
respektive företag nämner de ledningssystem som inte är integrerade i verksamheten, 
använder uttryck som brandsläckning och säger sig sakna tid för att bedriva 
förbättringsarbete som det ser ut i dagsläget. Kvaliteten säkerställs i första hand genom 
kontroller av produkten när de är färdiga för leverans. Detta sammantaget gör att vi, 
med stöd av Bergman & Klefsjös (2002) modell över kvalitetsutvecklingens 
mognadsfaser, anser att alla de tre företagen har en ganska låg kvalitetsmognad i 
dagsläget och därmed mycket att vinna på att satsa på förbättringsarbete. Eftersom 
avancerat förbättringsarbete kräver en mer proaktiv inställning (Goh & Xie, 2004) blir 
dock en generell reflektion över detta att en låg kvalitetsmognad hos företagen i 
nätverket initialt kan utgöra ett betydande hinder för förankringen av samarbetsformen i 
företagens verksamheter. 
 
Ytterligare en aspekt som inte direkt berörts av de intervjuade aktörerna är betydelsen 
av att internt skapa legitimitet för nätverket och dess verksamhet. Vi har valt att trots 
detta lyfta in denna fråga som ett potentiellt hinder under implementeringsfasen. Detta 
eftersom tidigare forskning (Human & Provan, 2000) visat att detta har en kraftig 
påverkan på ett nätverks resultat samt att ”allas delaktighet” är ett kärnvärde vars 
betydelse för TQM-implementering visat sig stark (Hansom och Klefsjö, 2003). Vi ser 
att om nätverket inte lyckas skapa legitimitet för samarbetsformen internt kommer det 
bli mycket svårt att skapa en känsla av delaktighet bland de anställda vilket i sin tur 
försvårar implementeringen. 
 
Sammantaget vill vi utifrån tidigare forskning och vår empiriska undersökning lyfta 
fram tre områden som små och medelstora företag i kvalitetsnätverk kan behöva planera 
för inför implementeringsfasen. Det rör (1) nyckelpersoners kunskap kring arbetssätt 
och verktyg, (2) företagens kvalitetsmognad och (3) nätverkets förmåga att skapa 
legitimitet för nätverket som arbetsform. När nätverksföretagen väl tagit sig förbi dessa 
hinder ser vi att nätverket har en färdig plattform att bygga sin fortsatta framgång på.  

5.3 Framgångsfaktorer 

I detta kapitel kommer de två kategorierna framgångsfaktorer som återfinns i Figur 10 
att presenteras. Kategorierna benämns Engagemang samt Utbyte och resultat.   
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5.3.1 Engagemang 

Genom litteraturstudien har vi funnit att samverkan i nätverk, liksom satsningar på 
förbättrad kvalitet, bygger på frivillighet och personligt engagemang hos deltagarna. 
Engagerade ledare och medarbetare är de grundläggande kärnvärdena vid implemen-
tering av TQM (Hansson och Klefsjö, 2003) och gäller för all form av förbättringsarbete 
- ett tecken på att kvalitet inte kan tvingas fram. I nätverkssammanhang blir det tydligt 
att engagerade deltagare är en förutsättning för att driva nätverket framåt.  
 
Den empiriska undersökningen har visat att flera olika typer av engagemang, på alla 
nivåer inom företaget är nödvändiga. Det handlar om engagemang för nätverket och för 
kvalitetsfrågor. Engagemang är nödvändigt från ägare, nätverksrepresentanter och 
övriga medarbetare om än fokus ligger på lite olika frågor. Mikael Forsell på Lindbäcks 
bygg, som själv inte är ägare i det företag han representerar, lyfter frågan om behovet av 
ägarnas stöd när han påpekar att deltagandet i nätverket villkoras av att resultat relativt 
snabbt kan påvisas. Ägarnas stöd och engagemang är nödvändigt både för att 
sanktionera deltagande i och finansiering av nätverket, men också för att stödja 
satsningen på kvalitet internt. Företag bör enligt Hansson och Klefsjö (2003) bygga in 
TQM i verksamheten genom att fokusera på de kärnvärden som utgör nyckeln för 
implementeringens olika faser. Engagerat ledarskap är enligt dem den första viktiga 
komponenten vilket gör det till en viktig framgångsfaktor.  
 
Farhågor för att nätverksaktiviteter ska prioriteras bort till förmån för mer akuta behov 
inom företaget har uttryckts av alla de intervjuade. Både Beatrice K Henriksson på 
Polardörren och Nicklas Larsson på BoxModul framhåller att det kommer bli viktigt att 
den gemensamma förbättringsledaren ställer krav på deltagarna och ser till att alla bidrar 
med det som förväntas av dem. Detta resonemang visar att förbättringsledaren tilldelas 
ett tungt ansvar för nätverksfrågorna och dennes engagemang är därmed mycket viktig. 
Vi ser dock att det finns en risk i att förbättringsledaren ensam blir ansvarig för att hålla 
samman nätverket och ser därför att nätverksrepresentanternas eget engagemang även 
det är en viktig framgångsfaktor.  
 
Engagemanget från medarbetarna i de deltagande företagen är den tredje pusselbiten i 
denna kategori framgångsfaktorer. Nicklas på BoxModul berättar att fel ibland 
uppkommer för att medarbetare chansar när de blir osäkra på hur något arbetsmoment 
ska utföras. Beatrice på Polardörren talar om svårigheter med att följa rutiner i stressiga 
situationer. Detta tolkar vi som att det finns en känsla inom företagen av att kvantitet 
lätt prioriteras före kvalitet. Det förefaller naturligt eftersom företagen uppger att de 
utvärderar resultatet i produktionen utifrån ett sådant perspektiv. Inget av företagen 
säger sig följa upp mängden kassationer, tid spenderad på omarbetning eller någon 
annan faktor som motiverar medarbetarna att prioritera annorlunda. Eftersom 
produkterna skapas av medarbetarna kommer deras engagemang för kvalitetsfrågor 
direkt att påverka resultatet av de satsningar man gör.  
 
För företag med ambitionen att samverka för ökad kvalitet är förmågan att skapa 
engagemang, på alla nivåer, därför något vi ser som en mycket viktig framgångsfaktor. 
Här finns även en koppling till samarbetsformen och nätverkets förmåga att skapa 
legitimitet vilket Human och Provan (2000) tidigare lyft fram.  
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5.3.2 Utbyte och Resultat  

Den andra kategori framgångsfaktorer som kunnat urskiljas rör nätverkets förmåga att 
leverera resultat. Under intervjuerna blir det tydligt att de inblandade parterna inte har 
någon tidigare erfarenhet av att använda de arbetssätt som diskuterats. Alla aktörer 
framhåller därför betydelsen av att snabbt kunna påvisa betydelsefulla resultat för att 
motivera fortsatt deltagande. Vi kan därigenom konstatera att det finns en mycket stark 
koppling mellan uppnådda resultat och företagsledarnas nätverksengagemang. Både 
Mikael från Lindbäcks bygg och Nicklas från BoxModul framhåller att det är viktigt att 
nätverksdeltagandet ger resultat som tydligt påverkar den egna verksamheten. Vi tolkar 
detta som att nätverket behöver hitta en gemensam målsättning som tydligt kopplad till 
deltagarnas egna mål med sitt deltagande. Det räcker inte med att man kan påvisa att 
resultat uppnåtts inom ett eller två av företagen. Detta kan kopplas till Ahlström-
Söderling (2003) som påpekar att en gemensam målsättning är en viktig 
framgångsfaktor i nätverkssamarbeten. Antony och Banuelas (2002) rankar i sin 
undersökning kopplingen mellan Sex sigma initiativet och företagets övergripande 
strategi som en nyckel till framgång på lång sikt. Detta kan ses som en direkt parallell 
till nätverkets förmåga att uppfylla deltagarnas specifika mål med sitt deltagande. 
 
All form av frivillig samverkan, såväl mellan vänner som mellan företag och 
organisationer, bygger på att alla parter ger lika mycket som de tar.  Detta har lyfts fram 
både av tidigare forskning och av deltagarna i piteånätverkets tidigare erfarenheter. Att 
se till att alla upplever balans i vad de ger och vad de får tillbaka kan därför ses som en 
annan typ av resultat. I denna framgångsfaktor, som vi benämner ömsesidigt utbyte, 
ryms flera viktiga delar som framkommit under intervjuerna. Det handlar om dels om 
en upplevd rättvisa i form av att alla ger och tar lika mycket men också om förtroende 
och balans i maktförhållandet mellan aktörerna. Vikten av förtroende har bland annat 
visat sig i form av att deltagarna lyfter fram vikten av dokumentering, rapportering och 
uppföljning av konsultens arbete. Men även i att Beatrice lyft frågan om att företagen 
måste behandlas som jämlikar oavsett storlek. Detta kan direkt kopplas till 
utbytesteorins fem postulat. Deltagarna i ett nätverk kommer att agera utifrån vad de 
förväntar sig att de övriga kommer att göra som ett resultat av det egna agerandet. Brist 
på förtroende eller ömsesidigt utbyte kommer enligt detta resonemang att påverka 
engagemanget negativt medan goda erfarenheter från övriga deltagares agerande istället 
kommer ha en positiv inverkan.   

5.4 Hinder 

Den positiva spiral som identifierats och som syns i Figur 10 verkar inte helt utan 
störningar. Vi har identifierat två områden av faktorer som kan påverka spiralen 
negativt, som vi har valt att kalla Omedvetenhet respektive Företagens olikheter.  

5.4.1 Omedvetenhet 

Det första av de två områdena av hindrande faktorer består av flera delar. Bland annat 
ser vi en risk i att deltagares avsaknad av tidigare erfarenhet från kvalitetsarbete kan 
leda till orealistiska förväntningar på kvalitetsprogrammen. Wessel & Burcher (2004) 
menar att det kan ta tid att se det verkliga resultatet av ett genomfört Sex sigma-projekt 
och att utvärderingen, även i SME-företag, därför bör pågå under ett års tid. Enligt 
tidigare forskning kan missmod och skepsis uppstå om inte tydliga resultat snabbt kan 
uppvisas. Det är lätt att se att orealistiskt högt satta förväntningar på resultat och 
implementeringstakt direkt kan påverka engagemanget för kvalitetsarbetet negativt.  
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Vidare kan en omedvetenhet i organisationerna om den egna förbättringspotentialen och 
möjligheterna med kvalitetsverktygens leda till samma sak; engagemanget försvagas. Vi 
ser detta som ett hinder eftersom vi funnit att de företag vi varit i kontakt med inte följer 
upp kostnaderna för bristande kvalitet, något som verkar rimligt att anta gäller för de 
flesta SME-företag. De kan därför rimligtvis inte veta vilken besparingspotential som 
finns. Lee-Mortimer (2006) påpekar också att det kan vara svårt att se Sex sigmas 
potential utan att man först, till exempel med hjälp av Lean, börjat städa upp i den egna 
verksamheten. Halme och Fadeeva (2000) har visat att svårigheter i att se möjligheterna 
i samarbetsprojekt riskerar att leda till likgiltighet inför nätverkets aktiviteter.   

5.4.2 Företagens olikheter 

Att medlemsföretagen i ett nätverk har vissa olikheter kan föra med sig mycket positivt. 
Samtidigt som skillnader mellan medlemsföretagen för med sig positiva aspekter kan 
för stora skillnader leda till problem, vilka i första hand påverkar företagens upplevelse 
av utbytet från samarbetet.  
 
En sådan skillnad kan vara om företagen i nätverket är av vitt skilda till storlek. Nilsson 
och Nilsson påpekar att en tydlig storleksskillnad kan medföra att nätverket får en 
ojämn maktbalans. Det i sin tur kan leda till att mindre företag i nätverket kan uppleva 
att de inte får fokus på de områden som är intressant för dem. Samma situation kan 
också innebära att det eller de större företagen upplever att de har kommit längre i sin 
utveckling och därför har svårt att få ut något av samarbetet med de mindre aktörerna. 
Detta är en aktuell fråga i det nätverk som studerats eftersom ett av företagen, 
Lindbäcks bygg, är flera gånger större än de båda andra. Även här finns kopplingar till 
utbytesteorin eftersom det bygger på att förväntningarna på samarbetsparternas förmåga 
att bidra till nätverket inte är tillräckligt stark.  
 
En specifik olikhet, som kan bli orsak till bekymmer i nätverket, är om företagen i 
nätverket har uppnått väldigt olik grad av kvalitetsmognad eller har väldigt olika 
inställning till att arbeta med kvalitetsfrågor. Vi ser att detta kan bli ett hinder i ett 
samverkansnätverk som detta eftersom företagen är verksamma inom vitt skilda 
branscher och har olika konkurrensstrategier. Polardörren säljer numera sina produkter 
främst i ett mellanprissegment på sin marknad, Lindbäcks bygg bygger bostäder till 
konkurrenskraftiga priser medan BoxModul säljer sina produkter främst genom att 
erbjuda speciallösningar. Detta ställer olika krav på den externa kvaliteten och vi ser att 
detta även kan påverka synen på företagens inre kvalitet. Detta kan leda till att synen på 
vad som är viktigt att prioritera blir olika och att företagen därför har svårt att hitta 
gemensamma mål.  
 
Från teorikapitlet kan vi läsa att ifall medlemsföretagen i nätverket mycket olika kan det 
vara svårt att hitta tillräckligt med gemensamma drag dem emellan för att kunna dra 
nytta av de skalfördelar som förväntas uppstå i nätverket. Detta kan även medföra att 
meningsskiljaktigheter uppstår i vilka prioriteringar och insatser som nätverket ska göra. 
Företagen i det i denna uppsats studerade nätverket är egentligen inte så olika, men det 
visade sig ändå vara svårt att hitta förbättringsprojekt som kan involvera alla de tre 
studerade företagen. Därför tycks olikheter i medlemsföretagens verksamheter vara ett 
potentiellt hinder. 
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En fördel som just detta nätverk har är att de alla befinner sig på samma ort. Detta har 
av Dahlstrand (1999) beskrivits som en viktig framgångsfaktor och kan mycket väl 
tänkas bli en aktuell fråga för andra nätverkskonstellationer. 

5.5 Implikationer för praktiken 

En av slutsatserna av denna uppsats är att engagemang anses vara den viktigaste 
enskilda framgångsfaktorn för att få avancerat förbättringsarbete att fungera i SME-
nätverk. Engagemanget måste finnas på tre nivåer; ägare/ledning, nyckelpersoner och 
övriga medarbetare. Ägarnas/ledningens engagemang krävs för att initiera satsningen, 
nyckelpersoners engagemang krävs för att driva arbetet och övriga medarbetares 
engagemang krävs för att få satsningen att lyckas. Små och medelstora företag har dock 
i regel små resurser att göra långsiktiga satsningar på kvalitet utan att först vara 
övertygade om att det kommer att generera en vinst. Därför bör en förstudie genomföras 
då ett eventuellt positivt resultat från den skulle kunna ge det initiala engagemang som 
krävs för att få företag att våga satsa på kvalitetsarbete medhjälp av ett andra SME i ett 
nätverk. För att ha möjlighet att bedöma nätverks framgångar bör förstudien omfatta 
minst ett år. För att ytterligare bygga engagemang för kvalitetsnätverkssatsningen krävs 
översiktlig utbildning i kvalitetsmetoderna och verktygen i ett tidigt skede.  
 
I en samarbetsform där förbättringsledaren är den som ansvarar för att driva nätverkets 
arbete framåt kommer en stor del av nätverkets framgång bero av vem denna person är.  

5.6 Implikationer för forskningen 

Den modell som presenterats i denna uppsats (Figur 10) har tagits fram genom 
litteraturstudier och intervjuer under ett initieringsskede av nätverkssamarbetet. Någon 
undersökning av hur väl modellen beskriver verkligheten har därför inte testats. En 
verifiering av modellen skulle därför kunna vara ett nästa steg i forskningen på detta 
område. Vidare studier av vilka framsteg och problem som verkligen uppstår i nätverket 
under och efter implementeringen krävs också för att kunna ge en indikation på 
huruvida avancerat förbättringsarbete verkligen kan bedrivas framgångsrikt i SME-
nätverk. 
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