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Abstract

Supplier Development for Procurement Projects:        
a case study at Volvo Powertrain

Robby Kloos & Nikolas Käkelä

The main proposition of this study is to examine Volvo Powertrain's procurement of
production equipment in order to find solutions that can prevent delays in future
procurements. The conditions of the case leads to the theoretical field of supplier
development, which emphasizes the advantages of closer collaborations between the
buying company and their supply chain. Through focus groups with Volvo-personnel
and interviews with supplier representatives, a step-by-step examination is made of
prior procurement projects. The knowledge generated from the examination is then
interlaced with theory concerning supplier development, which results in a line of
conclusions of Volvo Powertrain’s procurement process and the possibilities to take
supplier development into consideration for future procurements. Finally,
recommendations to Volvo Powertrain is provided in the form of an updated
procurement model called Volvo Equipment Procurement Model.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Att samverka med leverantörer är lättare sagt än gjort. I långdragna anskaffningsprocesser, så 

som vid köp av produktionsutrustning, kan många missförstånd och oenigheter förekomma. 

I denna fallstudie har fokus lagts på Volvo Powertrain i Köping, vars tidigare anskaffningar 

av produktionsutrustning drabbats av betydande förseningar. I och med en pågående 

kapacitetsökning på fabriken fanns ett stort behov av att ta fram åtgärder för att undvika 

liknande förseningar i framtida projekt. Propositionen med denna studie var att skapa 

underlag för rekommendationer om hur Volvo Powertrain kan reducera förseningarna i de 

anskaffningsprojekt som komma skall. 

Rekommendationerna baserar sig i det teoretiska fältet kring leverantörsutveckling, vilket 

innefattar forskning som berör aktiviteter som köpande företag antar för att förbättra 

leverantörers prestationer. Dessa insikter har viktats mot Volvo Powertrains projekt-

genomföranden. Självaste granskningen av projektgenomförandena har gjorts genom 

utvärderingstillfällen med tre projektgrupper, samt genom intervjuer med representanter från 

två framträdande leverantörer och en säljagent. Synpunkterna från dessa parter har sedan 

redovisats stegvis i enlighet med den anskaffningsmodell som projekten utgår från. 

Resultatet konkretiseras i Volvo Equipment Procurement Model; en uppdaterad version av 

den projektmodell som anskaffningsprojekten tidigare förhållit sig till. De förändringar som 

föreslagits avser att förbättra samverkan med leverantörer för att undvika komplikationer som 

leder till förseningar. Mer specifikt handlar rekommendationerna om att Volvo PT framöver 

ska: 

- Genomföra sin förstudie i mer organiserad form 

- Involvera leverantörer i ett tidigare stadie 

- Tydligare förmedla sitt arbetssätt och kravbild 

- Öka insatserna för att besöka leverantörer 

- Utföra en mer omfattande projektutvärdering 

Studien kan förhoppningsvis bidra till förståelse för de förhållanden och processer som är 

speciella för denna typ av projekt och vilken inverkan de kan ha på förseningar. Denna 

förståelse kan tas tillvara på av andra verksamheter som ägnar sig åt anskaffningar i 

projektform. 

 



 

 

Förord 

Arbetet med denna studie har pågått under 20 veckor och varit det avslutande momentet i vår 

masterutbildning Industriell ledning och innovation. Studien genomfördes på Volvo 

Powertrain i Köping där vi fick ett varmt välkomnade och många värdefulla erfarenheter. 

Även om ett flertal personer bidragit till genomförandet av arbetet så finns det vissa som vi 

vill tacka och lyfta fram lite extra.  

Först och främst vill vi tacka vår handledare på Volvo Powertrain, Henrik Danielson, för det 

stöd och tålamod han visat trots ett redan ansträngt schema. Det var på ditt initiativ som 

studien ägde rum och vi är tacksamma för att du varit närvarande vid hela genomförandet. 

Vi vill även Enrico Baraldi från Uppsala Universitet för att ha agerat bollpank under dessa 

veckor. Slutligen vill vi tacka alla medarbetare på Volvo Powertrain för ert tillmötesgående 

och genuina intresse för denna studie.  

Köping, juni 2016 
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1 Inledning 
Att inköpsfunktioner ser leverantörers prestationer som bristfälliga när det kommer till 

viktiga områden så som kvalitet, leverans, innovation och ekonomi är ingen ovanlighet 

(Krause & Ellram, 1997). Samtidigt innebär samhällets ökande specialisering att företag 

tvingas lägga mer fokus på sina spetskompetenser vilket leder till ett beroende av att 

leverantörer ska kunna leva upp till den kontinuerligt ökande konkurrensen. Köpande företag 

behöver således säkerställa att leverantörernas prestation och kapacitet är likvärdig eller 

bättre än konkurrenternas leverantörer (Gadde et al., 2010). I de fall då en leverantörs produkt 

eller tjänst på något sätt är bristfällig tvingas det köpande företaget fatta beslut om hur 

problemet ska hanteras. Det finns tre alternativa tillvägagångssätt för att lösa ett sådant 

problem. Det första är att helt enkelt byta ut sina leverantörer, och det andra är vertikal 

integration, det vill säga att tillverka internt. Det tredje alternativet är att aktivt utnyttja 

leverantörerna som en utvecklingsresurs, något som kallas för leverantörsutveckling 

(Wagner, 2006; Krause et al., 2000). 

Det finns ett starkt belägg för att leverantörsutveckling är något som i allt större utsträckning 

implementeras i organisationer för att förbättra tillverkarens prestationer (Modi & Mabert, 

2007). Rent praktiskt kan ett företag göra insatser inom leverantörsutveckling genom att 

exempelvis utvärdera leverantörer, utbilda leverantörers personal och investera i 

leverantörens verksamhet (Krause & Ellram, 1997). Sett från köparens perspektiv kan 

generellt sett två huvudsakliga syften ses med insatser inom leverantörsutveckling; dessa är 

att (1) minska kostnader, förbättra kvalitet och förbättra leveranstid samt att (2) systematiskt 

utbilda leverantörer för driva kontinuerliga förbättringar som gynnar både köparen och 

tillverkaren. 

Leverantörsutveckling är ett välutforskat ämne som ofta tas upp som en åtgärd för att 

förbättra integration mellan användare och leverantör. Det finns dock ett avsaknat 

tillämpningsområde när det kommer till sporadisk anskaffning av produktionsutrustning då 

det befintliga forskningsfältet mestadels fokuserar på regelbundna materialinköp och 

produktutveckling. 

I denna uppsats analyseras Volvo Powertrains (Volvo PT) leverantörsutvecklingsarbete med 

syftet att förbättra samarbetet med leverantörer, för att på så vis reducera förseningar som de 

drabbats av i tidigare genomförda anskaffningsprojekt. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Fallstudieobjekt: Volvo Powertrain 

På Volvo PT i Köping bearbetas och monteras växellådor till lastbilar, bussar och dumprar. 

Företaget har omkring 1500 anställda inom exempelvis produktutveckling, teknik, logistik, 

HR och ekonomi. Styrelsen i AB Volvo beslutade 2013 att investera ca 424 miljoner kronor i 

Volvo PT i Köping. Investeringens syfte var att öka kapaciteten av tillverkningen av växel-

lådor (AB Volvo, 2014). 
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För detta behövdes ett flertal nya maskiner köpas in och produktionsflöden behövde 

anpassas. I och med att fabriken skulle byggas upp enligt LEAN-principen samtidigt som den 

dåvarande produktionen inte skulle stängas ner uppstod ett pressat tidsschema och ett stort 

ansvar hos leverantörer att leverera i tid för att undvika produktionsstopp. 

 

Figur 1 Investeringsprogrammets projektgrupper 

Under investeringsprogrammet har flera projektgrupper arbetat med kapacitetsökningen för 

sitt respektive område, se figur 1. De projektgrupper som genomfört flest 

maskinanskaffningar är axlar, kugghjul och synkronisering. Eftersom att det är dessa 

projektgrupper som arbetat mest intensivt med anskaffningsprocessen under den senaste tiden 

ansågs de vara ett lämpligt urval att ta i beaktning för denna studie. 

Volvo Powertrains arbetssätt 

Volvo PTs arbete med anskaffningar av produktionsutrustning görs i projektform. För att 

koordinera dessa projekt använder de sig av en intern projektmodell som kallas Project 

Steering Model (PSM). Denna modell innehåller sju faser; från att undersöka projektets 

potential till att utvärdera projektets sluteffekter, se figur 2.  

 

Figur 2 Volvo PTs Project Steering Model 

Därtill använder sig Volvo PT av en stage-gate modell som innehåller sju gates med särskilda 

villkor som ska uppfyllas. Dessa villkor ansvarar Volvo PT själva för och det fungerar som 

ett levande dokument som ständigt uppdateras. Stage-gate modellen innefattar resurskrävande 

aktiviteter både internt och externt och den finns för att säkerställa att leverantören ligger i fas 

med de krav som är ställda från Volvo PT, krav som är skrivna i ett scope of supply och en 

teknisk specifikation. 

Scope of supply, vilket på svenska kan översättas till leveransomfattning, används för att 

definiera projektets omfång. Det är ett dokument som beskriver mer strukturerat vad kunden 

efterfrågar. I Volvo PTs fall är scope of supply en del av kontraktet som beskriver vad som 

ska levereras och vilka tester som ska utföras för att kontrollera leveranserna. 

Därutöver behöver Volvo PT beskriva för leverantören vilka tekniska krav som ställs på den 

utrustning som anskaffas. Detta görs genom dokumentet som kallas teknisk specifikation (TS) 

som förhåller sig till de standarder Volvo PT arbetar efter. 

Investeringsprogram

Kugghjul Axlar Synkronisering
Gemensamma 

processer

Utredning Förstudie Utveckling
Slutgiltig 

utveckling
Industrialisering Intrimmning Uppföljning
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1.1.2 Leverantörer 

På Volvo PT står två icke konkurrerande leverantörer för majoriteten av leveranser av 

produktionsutrustning. För att skapa en helhetsbild av förbindelserna ges en kortfattad 

redogörelse för vardera leverantör och deras relation till Volvo PT. 

”Leverantör A” 

Leverantör A har levererat produktionsutrustning till Volvo PT under en längre tid, men 

förtroendet för leverantören höll på att brista under en period då de aldrig lyckades hålla sina 

tidsplaner och projekt drabbades av upprepade förseningar. Förseningar sågs i detta fall som 

en naturlighet och det var snarare en fråga om hur långvariga förseningarna skulle bli. 

Leverantören insåg tillslut sina brister och tog hjälp av andra verksamheter inom koncernen 

för att omorganisera och förbättra sina arbetsprocesser. Idag är leverantör A en stabil 

leverantör som uppskattas av Volvo PT. 

”Leverantör B” 

Leverantör B har varit en tillförlitlig leverantör i tidigare genomförda projekt men har 

successivt gått mot att bli en mer osäker leverantör som numera inte lyckas leverera i tid, och 

som dessutom inte visar indikationer på att bättra sig. De projekt som Leverantör B haft med 

Volvo PT förr har dock varit småskaliga och av mer standardiserad produktionsutrustning än 

i de senare projekten. Problemen som Leverantör B lider av nu påminner mycket om de 

problem som Leverantör A hade innan de förändrade sina arbetsprocesser och på så vis 

förbättrade sina prestationer.  

1.2 Problematisering 

I arbetet med anskaffningar av ny produktionsutrustning har Volvo PT drabbats av ett antal 

kraftiga förseningar. Eftersom företaget förväntar sig göra fler anskaffningar av liknande sort 

och av liknande leverantörer i framtiden är de nu angelägna om att se över sin anskaffnings-

process för att hitta möjligheter till effektivare arbete mellan Volvo PT och leverantörer. 

Eftersom att leverantörerna i fråga om just kvalitet ligger i framkant inom sina fält är Volvo 

PT inte angelägna om att ersätta dem, för att på så vis tvingas vända sig till en leverantör med 

en sämre produkt. Det finns heller ingen möjlighet till vertikal integration, det vill säga att ta 

in leverantörens produktion till den egna koncernen, i och med att leverantörernas 

verksamheter är alldeles för omfattande samt att det strider mot Volvo PTs strategi. Den 

återstående lösningen blir således att titta på möjligheter för Volvo PT att genom 

leverantörsutveckling effektivisera sina anskaffningsprojekt. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera Volvo PTs process för anskaffning av produktions-

utrustning för att komma fram till förslag som kan reducera förseningar i projekt genom ett 

förbättrat leverantörssamarbete. 

Baserat på Volvo PTs fall kommer slutsatser av mera generell karaktär dras om hur företag i 

liknande situationer kan ta lärdom av denna fallstudie för att förbättra sitt samarbete med 

leverantörer i anskaffningsprojekt. 

1.4 Frågeställning 

Frågeställningen utgörs av en huvudfråga samt två underfrågor som besvaras just för huvud-

frågans syfte. Medan huvudfrågan är en definition av självaste uppdraget med studien 

fungerar underfrågorna som milstenar som behöver besvaras under uppdragets gång. Dessa 

förväntas generera underlag som ska ligga till grund för de åtgärder som föreslås för 

huvudfrågan. Baserat på detta framförs sedan en andra frågeställning som syftar till att 

besvara hur resultatet från denna fallstudie kan bidra till mer generella lärdomar inom ämnet. 

1. På vilket sätt skulle leverantörsutveckling kunna implementeras i Volvo PTs 

anskaffningsprocess för att uppnå högre leveransprecision? 

a. Hur fungerar Volvo PTs anskaffningsprocess i praktiken? 

b. Hur upplever Volvo PTs leverantörer Volvo PTs sätt att arbeta gällande 

anskaffningar? 

2. Hur kan lärdomar från detta fall även gälla för liknande företag som utövar 

sporadiska anskaffningar?  

1.5 Avgränsning 

På grund av studiens omfattning kommer endast en analys av nuläget samt föreslagna 

åtgärder ges. Därav avgränsas studien från att följa upp eller utvärdera de åtgärder som 

föreslås. 

Vidare är det endast Volvo PT som undersöks och på så vis bortser studien från möjliga 

åtgärder som skulle kunna genomföras för leverantörernas räkning. Slutligen skiljer sig 

studien i viss mån från många andra inom det teoretiska fältet kring leverantörsutveckling 

eftersom att det är anskaffningar av produktionsutrustning som behandlas snarare än 

regelbundna inköp. 

 

 

  



5 

 

2 Metod 

För att finna utrymme att tillämpa leverantörsutveckling på Volvo PTs anskaffningsprocess 

granskades processen utifrån två undersökningsmetoder. I följande avsnitt presenteras dessa 

metoder tillsammans med övriga aspekter av forskningsprocessen. Därefter förs en 

metoddiskussion och avslutningsvis berörs det etiska ramverk som studien utgått från. 

Innan datainsamlingarna påbörjades utfördes en jämförande studie där ett annat företags 

anskaffningsprocess undersöktes i syfte till öka författarnas förståelse genom att kartlägga 

vilka skillnader som fanns gentemot Volvo PTs sätt att arbeta. Företaget som undersöktes 

påvisade inga större skillnader i hur anskaffningsprojekt genomförs och valdes därför bort 

som undersökningsmetod. 

Den första undersökningsmetoden som togs i beaktning var istället den interna utvärderingen 

av processen vilket gjordes i form av fokusgrupper. Syftet med den interna utvärderingen var 

att ta reda på hur Volvo PT ser på sitt eget arbetssätt och hur väl de lever upp till det. Sedan 

genomfördes intervjuer; dels externa intervjuer med representanter från två viktiga 

leverantörer och dels med den säljagent som representerade båda leverantörernas försäljning 

till bland annat Volvo PT. Forskningsmetoden för denna fallstudie delas på så vis in i två steg 

som sammanfattas i tabell 1. 

Tabell 1 Översikt av datainsamlingsmetoder 

Ordningsföljd Metod Syfte Respondent 

1 Fokusgrupp Intern granskning och utvärdering 

av projektmodellen 

43 respondenter fördelat på tre 

fokusgrupper (Se tabell 2, 3, 4). 

2 Intervju 

(externa) 

Extern granskning med fokus på 

leverantörers förståelse för 

situationen 

Två respondenter från respektive 

leverantör (Se tabell 5) 

Objektiv redogörelse för relationen 

mellan Volvo PT och leverantörer 

Säljagenten för Lev A och Lev B (Se 

tabell 5) 

 

2.1 Fokusgrupper 

Den interna datainsamlingen gjordes i form av fokusgrupper. Fokusgrupperna genomfördes 

på tre projektgrupper i omgångar. Valet av fokusgrupper som metod för denna undersökning 

ansågs vara lämpligt eftersom medlemmarna i respektive projekt besitter spetskompetens 

inom olika områden och därav berördes i olika steg av anskaffningsprocessen. Genom denna 

metod blev det möjligt för deltagarna att starta diskussioner som gav konstruktiva 

förbättringsförslag som direkt kunde förankras i projektens olika delar.  
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Om exempelvis maskinspecialisterna vill genomföra särskilda förändringar som visar sig 

krocka med underhållsavdelningens rutiner kan förslagen direkt kritiseras och diskuteras 

under fokusgruppen. För att ytterligare uppmuntra till diskussion och utvärdering av 

processen genomfördes en SWOT-analys för vardera steg av PSM-modellen och stage-gate 

modellen. Fokusgrupperna förhöll sig till följande forskningsfrågor: 

- Hur fungerar Volvo PTs anskaffningsprocess i praktiken? 

- På vilket sätt skulle leverantörsutveckling kunna implementeras i Volvo PTs 

anskaffningsprocess för att uppnå högre leveransprecision? 

2.1.1 Urval 

För att fånga upp samtliga beröringsområden av anskaffningsprojekt i studien var det viktigt 

att representanter från flera olika funktioner deltog. Därav valdes deltagarna ut i samspråk 

med handledaren på företaget, då handledaren i ett såpass tidigt stadie av studien förväntades 

ha nödvändiga insikter om vilka av företagets funktioner som var mest relevanta att inkludera 

i fokusgruppen. Tre av Volvo PTs fyra projektgrupper, det vill säga axlar, kugg och synk, 

togs i beaktning.  Dessa grupper har arbetat nära anskaffningsprocessen och bedömdes därav 

kunna bidra med feedback och tankar grundade i personliga upplevelser. 

2.1.2 Deltagare 

Deltagarna hade olika roller och ansvar inom sin projektgrupp, som till exempel beredare, 

metodtekniker, projektledare och maskinspecialister. Tre fokusgrupper utfördes där 

sammanlagt 43 personer deltog. En översikt av deltagarna kan ses i tabellerna nedan (Tabell 

2, 3 och 4). 

Tabell 2 Översikt av deltagare i fokusgrupp med Axlar och Synkronisering. 

Fokusgrupp 1 - Axlar 

Grupp 1: Grupp 2: 

Teknisk projektledare Teknisk projektledare 

Produktionssupport Maskinoperatör, skyddsombud 

Maskinoperatör, specialist Maskinoperatör, specialist 

Maskinoperatör, specialist Maskinoperatör, specialist 

Verkställande metodtekniker Verkställande metodtekniker 

Kuggtekniker Kuggtekniker 

Underhållsingenjör Beredare 

Avdelningschef produktion Områdeschef, mjukbearbetning 
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Tabell 3 Översikt av deltagare i fokusgrupp med Synkronisering 

Fokusgrupp 2 - Synkronisering 

Grupp 1: 

Förberedande metodtekniker Industriell projektledare 

Verkställande metodtekniker Avdelningschef 

Beredare Underhållsingenjör 

Beredare Inköpschef 

Maskinoperatör, specialist Arbetschef 

 

Tabell 4 Översikt av deltagare i fokusgrupp med Kugghjul. 

Fokusgrupp 3 - Kugghjul 

Grupp 1: Grupp 2: 

Industriell projektledare Verkställande metodtekniker 

Förberedande metodtekniker Beredare 

Verkställande metodtekniker Underhållsingenjör 

Delprojektledare Förberedande metodtekniker 

Beredare Maskinoperatör, specialist 

Underhållsingenjör Avdelningschef 

Beredare Installationssammordnare 

Inköpschef Avdelningschef 

Maskinoperatör, specialist  

 

2.1.3 Procedur 

Fokusgrupperna genomfördes i tre omgångar, med ett tillfälle på cirka sex timmar för vardera 

projektgrupp. De styrdes genom en PowerPoint-presentation som behandlade vardera fas av 

PSM-modellen och stage-gate modellen, där deltagarna uppmuntrades till att lyfta fram 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot för utförandet av respektive fas. Faserna presenterades 

i kronologisk ordning och diskussionerna behandlade på så vis exklusivt den fas som för 

tillfället visades för gruppen. På presentationens bilder visades även de huvudsakliga 

aktiviteter som fasen utgjordes av med syfte till att ge respondenterna en återblick av 

genomförandet.  
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Den första fokusgruppen som utfördes gjordes med projektgruppen axlar. Inbjudan skickades 

ut via mail till 24 utvalda projektmedlemmar där de informerades om syftet med tillfället, det 

vill säga att det dels fungerade som en utvärdering av genomfört anskaffningsprojekt men 

även som datainsamling för ett examensarbete. 

Det var 16 personer som närvarade vid tillfället och dessa delades upp i två grupper med åtta 

deltagare vardera, detta eftersom att det bedömdes vara en lämplig storlek på grupperna för 

att främja diskussion. Deltagarna blev tilldelade grupp med syfte till att få en spridning av 

befattningar. Samma procedur upprepades för projektgruppen synkronisering, där 18 projekt-

medlemmar bjöds in och tio stycken närvarade, samt för kugghjul där 17 projektmedlemmar 

deltog utav de 24 som bjöds in. 

Fokusgrupperna genomfördes genom att vardera grupp diskuterade hur de uppfattat att 

arbetet gått med den specifika projektfas som för tillfället visades på bildduken. En person i 

vardera grupp förde noteringar för att kunna konkretisera eventuellt långdragna diskussioner. 

Dessutom satt författarna med i varsin grupp och förde egna noteringar över vad som 

diskuterades. Grupperna fick ungefär 10-20 minuter på sig att diskutera per fas, visserligen 

beroende på hur omfattande fasen som diskuterades var.  

Därefter gjordes en summering där vardera grupp på ungefär 5-10 minuter presenterade för 

alla vad de kommit fram till. Denna procedur upprepades för samtliga sju faser av 

projektmodellen. Avslutningsvis sammanfattades tillfällena genom att lyfta fram de 

huvudsakliga punkter som belysts under dagen, och även punkter som berörde 

projektmodellen som helhet. 

2.1.4 Analysmetod 

Eftersom att allt som nämndes under fokusgrupperna noterades var datan som samlats in från 

dessa tillfällen omfattande. För att kunna analysera denna stora mängd data ansågs en 

tematisk analysmetod vara passande (Bryman, 2008, s. 528). Anledningen till att denna 

analysmetod var passande var för att den insamlade datan redan var formulerad i koncis och 

konkret form i och med att fokusgrupperna förhöll sig till SWOT-modellen. På så vis blev 

datan formulerad i tydligt riktade punkter snarare än i långa utlägg och tankegångar. Detta 

gjorde att typisk kodning och fragmentisering av data inte bedömdes vara nödvändigt. 

Den tematiska analysen gjordes genom att etablera ett index av centrala teman och subteman 

utifrån återkommande motiv som tagits upp under fokusgruppen. Det tematiska ramverket 

var därav en avspegling av vår förståelse för återkommande idéer och teman från 

fokusgrupperna. Därefter sorterades datan in under de teman som etablerats. Detta 

tillvägagångsätt lade grund för hur data kunde sorteras in och organiseras för att skapa en 

helhetsförståelse av resultatet från fokusgrupperna (Bryman, 2008, s. 528). 
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2.2 Externa intervjuer 

Eftersom behovet av denna undersökning väcktes på grund utav ett missnöje av leverantörers 

prestationer ansågs det vara lämpligt att även undersöka den andra sidan av relationen; 

leverantörens. För att få en inblick i hur leverantörer uppfattade förbindelsen genomfördes 

två intervjuer med representanter från två framträdande leverantörer. Dessa intervjuer 

genomfördes via konferenssamtal där två intervjuare och två respondenter samtalade vid 

vardera tillfälle. 

Därutöver intervjuades även den säljagent som representerar både Leverantör A och 

Leverantör Bs försäljning till Volvo PT. Detta gjorde det möjligt att få synpunkter från en 

obunden part. 

Utformningen av de externa intervjuerna gjordes utifrån följande forskningsfråga: 

Hur ser Volvo PTs leverantörer på Volvo PTs sätt att arbeta gällande anskaffningar? 

2.2.1 Urval 

I samspråk med studiens handledare valdes respondenterna från leverantörerna ut med 

hänsyn till deras roller i affärsrelationen till Volvo PT och deras förmådda förmåga att kunna 

svara på generella frågor gällande utförda projekt med Volvo PT. 

Därtill intervjuades den säljagent som representerar båda leverantörernas försäljning till bland 

annat Volvo PT. Säljagenten var det enda alternativet till respondent som kunde bidra med 

insikter sedda ur ett förhållandevis neutralt perspektiv. 

2.2.2 Deltagare 

Deltagarna från leverantörerna bestod av sammanlagt fyra personer, se tabell 5. Det var just 

dessa personer som efterfrågats och som av handledaren på Volvo PT bedömts vara bäst 

lämpade att berätta om projektprocessen. 

Säljagenten som intervjuades hade under flera år arbetat gentemot Volvo PT och hade därtill 

omfattande erfarenhet av bearbetningsmaskiner. 

Tabell 5 Översikt av deltagare i externa intervjuer. 

Intervjuer - Externa 

Leverantör A Leverantör B Tredje part 

Teknisk projektledare Projektledning Säljagent för Leverantör A och B 

Servicechef Projektledning/Sälj 
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2.2.3 Procedur 

En utmaning för intervjuledarna var att inte leda respondenterna till insikter som de själva 

samlat på sig under de redan genomförda datainsamlingarna. Det fanns därför ett värde i att 

forma intervjun för att låta respondenterna fritt beskriva situationen från början av ett projekt 

till dess slut. Detta förklarades för respondenterna vid intervjuns start för att föranleda dess 

utformning. 

Intervjuerna med leverantörerna genomfördes via konferenssamtal i cirka 90 minuter vardera 

och spelades in med hjälp av en telefonapplikation. Intervjuernas upplägg var semi-

strukturerade, där respondenterna utifrån sin egen uppfattning berättade om vad som gått 

dåligt respektive bra vid vardera fas i projektet. 

Intervjun med säljagenten hölls av två intervjuare i 60 minuter i en av Volvo PTs lokaler i 

Köping. Intervjuns form var ostrukturerad där respondenten fick tala fritt om samarbetet och 

relationerna mellan Volvo PT och vardera leverantör. Under samtalets gång fördes 

anteckningar av intervjuarna. 

2.2.4 Analysmetod 

De externa intervjuerna syftade till att ta reda på leverantörers syn på anskaffningsprojekten. 

För att få en enhetlig samling empirisk information användes även här en tematisk analys-

metod, precis som i fokusgrupperna. Skillnaden var att datan från de externa intervjuerna inte 

var formulerad i samma koncisa form, vilket medförde ett behov av att koda datan efter att 

den transkriberats (Bryman, 2008, s.523-528). För att göra detta granskades det empiriska 

materialet och för vardera uttalande ställdes frågan: Vilken generell kategori är just denna 

information ett exempel på? (Bryman, 2008, s.523). Utifrån detta kunde materialet göras mer 

koncist och den process för tematisering som beskrevs för fokusgrupperna kunde återupptas. 

2.3 Metoddiskussion 

I denna del diskuteras studiens kvalitet och de metoder som använts för dess ändamål. 

Inledningsvis görs en klargörelse för hur studien bör beaktas i hänsyn till generaliserbarhet, 

eftersom detta även har en inverkan på hur den bör beaktas i fråga om kvalitet. Med syfte till 

att bedöma studiens kvalitet diskuteras sedan dess tillförlitlighet (Lincoln & Guba, 1985, 

refererat i Bryman, 2008, s.353). 

2.3.1 Teoretisk generalisering 

En studie har ofta som ambition att generalisera om ett fenomen. Alvehus (2013, s.127) 

förklarar att det finns olika typer av generalisering. För en fallstudie som detta är teoretisk 

generalisering den typ som passar bäst för att generera förståelse inom ämnet. Teoretisk 

generalisering passar bra eftersom att man i denna studie inte kan dra generella slutsatser om 

hur anskaffningsprojekt av produktionsutrustning bedrivs eller bör bedrivas. Däremot kan 

förståelse skapas för förhållanden som är speciella för denna typ av fall, och vilken inverkan 

dessa förhållanden kan ha på förseningar. Utifrån fallstudien med Volvo PT kan 

förhoppningsvis förståelse skapas för denna kategori av processer, vilket i sin tur kan berika 

förståelsen för andra fall av samma kategori. Det är utifrån denna omständighet som 

tillförlitlighet bedömts var ett lämpligt kriterium för att bedöma studiens kvalitet. 
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2.3.2 Tillförlitlighet 

Bedömningen av denna studies tillförlitlighet görs enligt fyra delkriterium: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Lincoln & Guba, 1985, 

refererat i Bryman, 2008, s.354). 

Trovärdighet 

Studiens trovärdighet handlar om hur pass antagbar den beskrivning som återges är i andra 

människors ögon. En metod för att hantera detta kallas triangulering, vilket innebär att man 

använder mer än en metod eller datakälla för studien. Detta medför en slags dubbelkontroll 

av datan (Bryman, 2008, s.353).  

I denna studie har både fokusgrupper och intervjuer använts som metoder för datainsamling, 

samt att både personal från Volvo PT och från leverantörerna fungerat som datakällor. Därtill 

är det tre olika projektgrupper med erfarenheter från tre olika projekt som figurerat i 

fokusgrupperna, vilket bidrar med ytterligare en dimension för trianguleringen. 

Trovärdigheten kan stärkas ytterligare genom respondentvalidering, då resultatet skickas till 

respondenterna för att bekräfta att forskarens uppfattning är korrekt (Bryman, 2008 s.354). 

Detta har dock inte gjorts på grund av komplexiteten som det hade medfört i och med det 

stora antalet respondenter. 

Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om studiens framförande av det kontextuellt unika, något som kan 

vara avgörande för att bedöma hur överförbara resultaten är till en annan miljö (Lincoln & 

Guba, 1985, refererat i Bryman, 2008, s.355). För att hantera detta uppmuntras fylliga och 

täta beskrivningar av det som ingår i studiens spektrum (Geertz, 1973, refererat i Bryman, 

2008, s.355). I denna studie har detta behandlats genom det sätt som empiriavsnittet 

utformats, där respondenters uttalanden återges och kommenteras, ofta med ett relaterbart 

uttalande som kan verka som kontrast eller support.  

Trots att det hade kunnat göras mer utförligt och detaljerat har bedömningen gjorts att 

kontexten som bildats i empiriavsnittet är lämplig med hänsyn till studiens omfattning. 

Pålitlighet 

Studiens pålitlighet handlar om hur väl alla faser av forskningsprocessen redogjorts för. För 

att bedöma detta granskas de procedurer som valts vartefter en bedömning kan göras om 

vilken utsträckning slutsatserna är berättigade (Lincoln & Guba, 1985, refererat i Bryman, 

2008, s.355). I denna rapport är det därav metodavsnittet som till stor del avgör hur väl detta 

kriterium uppfyllts. Vi har strävat efter att i största möjliga mån redogöra för hela forsknings-

processen och motivera de beslut som tagits under studiens gång. En brist för detta finns dock 

i avsaknaden av bifogade fältanteckningar och intervjuutskrifter, men då fokusgruppernas 

och intervjuernas upplägg förklarats i metodavsnittet bedöms det inte vara någon kritisk brist. 
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Möjlighet att styrka och konfirmera 

Detta kriterium handlar om att författarna, trots vetskapen om att fullständig objektivitet är 

ouppnåelig, säkerställer att de inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk 

inriktning påverkat utförandet eller slutsatserna (Bryman, 2008, s.355). Teorin nämner ingen 

metod för hur detta kan hanteras, men förhoppningsvis kan redogörelsen för forsknings-

processen bistå till att förklara författarna som opartiska. 

Det är dock nödvändigt att belysa att författarna omedvetet kan ha påverkat utförandet och 

slutsatserna. Författarna har till exempel varit på uppdrag av Volvo PT, stationerade på Volvo 

PTs kontor och därtill haft en Volvo PT-anställd som handledare. Även om målet med 

studien är, utifrån Volvo PTs perspektiv, att reducera förseningar i deras anskaffningsprojekt, 

så är det inte bara Volvo PTs process som undersöks utan även den samverkan som finns med 

leverantörerna. I detta avseende är författarna troligtvis mer Volvo PT-influerade än 

influerade av leverantörerna, vilket kan ha haft en inverkan på hur information från 

respektive part tagits emot. 

2.4 Etik 

Följande avsnitt inleds med en redogörelse för det forskningsetiska ramverk som studien 

förhållit sig till. Därefter diskuteras några utav de etiska dilemman som uppstått under 

arbetets gång. 

2.4.1 Forskningsetik 

Den forskningsetiska aspekten av studien har hanterats med hjälp av Vetenskapsrådets (2012) 

forskningsetiska principer. Vid samtliga datainsamlingstillfällen har respondenterna 

informerats om dessa principer innan start. 

Det första av de fyra huvudkrav som de forskningsetiska principerna utgörs utav är 

informationskravet. För att uppfylla detta krav informerades respondenterna om syftet med 

studien och vilken roll den aktuella datainsamlingen skulle spela in i studien som helhet. 

Därutöver klargjordes det att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet är av en liknande karaktär. För att bemöta detta krav måste det säkerställas 

att en avbruten medverkan, eller fall då en person tackar nej till att delta, inte leder till 

negativa påföljder för personen. Inte heller får otillbörliga påtryckningar göras för att påverka 

respondentens vilja att delta eller avbryta studien. Detta kan vara extra känsligt i fall då det 

föreligger beroendeförhållanden mellan parterna. 

Det tredje huvudkravet, konfidentialitetskravet, uppfylls genom att deltagarna i studien ges 

största möjliga konfidentialitet. För detta har uppgifter gällande deltagarna redovisats på 

sådant sätt att de inte är identifierbara, vilket även gäller för de två leverantörer som är 

inblandade samt det företag som processjämförelsen gjordes med. 
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Slutligen har nyttjandekravet hanterats genom att de uppgifter som deltagare lämnat endast 

använts för självaste forskningen och inte för icke vetenskapligt bruk (Vetenskapsrådet, 

2012). För att säkerställa att uppgiftslämnare känner sig bekväma med hur materialet har 

använts kommer de få ta del av undersökningsrapporten innan den publicerats. 

2.4.2 Etiska dilemman 

Etiska frågeställningar neutraliseras inte bara för att de forskningsetiska principerna följs, och 

därför finns det ett antal etiska dilemman som bör diskuteras. Ett av de etiska dilemman som 

författarna ställts inför uppstod i och med att studien dels görs i relation till ett företag, som 

vill att särskilda problem ska undersökas, samtidigt som arbetet måste förhålla sig till 

akademins ramverk. Eftersom att författarna är beroende av både företaget och akademins 

support krävs det en balansgång mellan deras agendor. För att båda parterna skulle känna sig 

tillfreds med arbetet beslutade sig författarna till att förse vardera part med varsin leverabel; 

rapporten till universitetet och diverse excel- och skriftliga dokument till Volvo PT. 

Informationskravet 

Eftersom att både fokusgrupperna och intervjuerna handlade om att utvärdera genomförda 

projekt fanns det ingen anledning att dölja syftet med datainsamlingarna för att behålla 

respondenter opartiska. Dessutom kunde syftet med studien som helhet förklaras för 

respondenter eftersom att det låg i allas intresse att komma fram till åtgärder som skulle 

minska förseningar, och på så vis även den hårda arbetsbördan. Informationskravet var därav 

den forskningsetiska princip som det uppstod minst svårigheter omkring, eftersom det 

faktiskt bara underlättade för författarna genom att vara öppna om studiens agenda och 

datainsamlingarnas syfte. 

Samtyckeskravet 

I fråga om samtyckeskravet uppstod etiska dilemman under fokusgrupperna. Fokusgrupperna 

fungerade inte bara som datainsamling för studien, utan även som vitböcker för vardera 

projektgrupp, det vill säga den obligatoriska utvärderingen av ett projekt för Volvo PT. 

Eftersom att syftet med fokusgruppen var just detta, att göra en utvärdering, ansågs inte det 

vara något problem praktiskt sett. Det kan dock haft en inverkan på samtycket. Även om det 

underströks att deltagandet var frivilligt är det svårt för författarna att med all säkerhet 

garantera att ett avstående från deltagande inte skulle resultera i negativa konsekvenser för 

individen.  

Som nämnt tidigare var dock den undantagslösa känslan att det låg i respondenternas intresse 

att delta, så detta bedöms inte vara något av de större etiska problemen. 
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Konfidentialitetskravet 

Det kan även ifrågasättas hur väl konfidentialitetskravet uppfylls i denna studie. Det finns en 

problematik kring detta utifrån flera aspekter. Dels kommer det vara möjligt för vissa Volvo 

PT-medarbetare att vid läsning av rapporten avgöra vilka leverantörer som undersökts. Även 

om sättet leverantörerna beskrivits på har syftat till att bevara deras anonymitet så gott det 

går, för att ändå kunna bidra med en nödvändig förståelse för situationen, kan således inte 

konfidentialitetskravet uppfyllas till fullo för dem. 

Detsamma gäller användandet av citat i rapportens empiriavsnitt. För att stärka citatens 

reliabilitet har arbetsrollen för respondenten bakom uttalandet skrivits som källa. Ifall 

personens namn istället angivits hade konfidentialiteten fullständigt fallerat, men även 

angivningen av arbetsroll kan riskera det. Detta eftersom det blir möjligt för Volvo PT-

medarbetare att med hyfsad precision kunna fastställa upphovet av citatet. Med hänsyn till 

detta gjorde författarna bedömningen att citaten som presenterats inte varit av någon etiskt 

känslig karaktär, i synnerhet inte de citat vars upphovsmän är identifierbara. Därav behölls 

referensen till den arbetsroll som gjort uttalandet, även om det till en viss grad äventyrar 

konfidentialiteten, för att på så vis kunna upprätthålla någon form av reliabilitet. 

Nyttjandekravet 

Det kan även diskuteras hur väl nyttjandekravet följs i studier likt denna, där studien görs på 

uppdrag av ett företag. I dessa fall används inte datan strikt för forskningsändamål utan även 

för att bidra med en lösning till ett problem som identifierats av uppdragsgivaren. Detta är ett 

etiskt dilemma som är svårhanterligt i fallstudier som denna. 
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3 Teori 

Teoriavsnittet är indelat i tre delar. Den första delen introducerar inköp och hur 

inköpsfunktioner nu ändrat sitt tankesätt över tid.  Därefter görs en redogörelse för hur 

anskaffningsprojekt vanligtvis utförs, med grund i beskrivningar av projektmodeller från 

teorin. Den tredje delen fördjupar sig i teorin om leverantörsutveckling och ämnar till att 

förklara vad leverantörsutveckling handlar om, både praktiskt och teoretiskt. 

3.1 Introduktion 

Inköpta produkter står för en stor del av företags totala kostnader och inom fordonsindustrin 

ligger andelen mellan 65 % och 75 %. Detta medför att leverantörerna får en kritisk roll när 

det kommer till det köpande företagets lönsamhet då leverantörerna får ett stort inflytande på 

produktkvaliten (Bergman & Klefsjö, 2012 s.300). Företags inköpssyn har förändrats från att 

prioritera leverantörer efter pris och hålla dem på distans till att ha en närmare relation och 

integrerade arbetsprocesser (Bergman & Klefsjö, 2012 s.300). 

3.1.1 Traditionellt och modernt inköp 

Traditionellt sett har inköpsprocessen kännetecknats av ett fokus på lägsta pris, 

avståndstagande till leverantörer och ett flertal leverantörer snarare än ett fåtal. Med detta 

synsätt har ofta kvalitetsfrågor blivit nedprioriterade och dyrare leverantörer med hög-

kvalitativa tjänster och produkter har blivit utkonkurrerade av leverantörer med lägre priser. 

Engagemanget för att lägga resurser på att förbättra kvalitetsaspekter såväl som relationer 

prioriterades bort eftersom att företaget vid nästa inköpsperiod sannolikt hade bytt till nya 

leverantörer. Under förhållanden som dessa ses leverantörer som utbytbara och en naturlig 

lösning vid problem var helt enkelt att byta leverantör. Dessa korta och distanserade 

leverantörsrelationer medförde att varken leverantörer eller köpare var villiga att investera i 

varandras verksamheter då de inte såg en långvarig relation framför sig (Bergman och 

Klefsjö, 2012 s.301-303). 

Under 90-talet började flera företag att värdera relationen till sina leverantörer högre och 

relationerna till leverantörerna varade längre. Företag gick från en bred leverantörsbas till att 

reducera antalet leverantörer och stärka relationerna till dem. Detta skapade förutsättningar 

för att ömsesidigt kunna påverka och stödja förbättringsarbetet. För att ge perspektiv på den 

moderna inköpssynen skriver Bergman & Klefsjö (2012 s.301-303) om hur SEAT i början av 

90-talet reducerade antalet leverantörer från 1500 till 300 på mindre än två år, samt att Ford 

minskade antalet leverantörer från 50 000 till 5000 under en treårsperiod. Bergman & Klefsjö 

(2012 s.301-303) skriver vidare om vad det moderna inköpsarbetet kännetecknas utav vilket 

bland annat är att förstärka förtroende, investera i att utbilda leverantörer, involvera 

leverantörer i produktutveckling och att involvera ett flertal funktioner vid leverantörsval. 
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3.1.2 Projektmodell vid anskaffning 

Medans regelbundna inköp genomförs på rutinbasis görs Volvo PTs anskaffningar av 

produktionsutrustning sporadiskt. Detta i kombination med processens spännvidd gör att 

anskaffningarna bedrivs i projektform. På så vis är det högst relevant för denna studie att ta 

hänsyn till hur projekt bedrivs. 

Vid målstyrda projekt kan målet brytas ner i gates för att sedan planera nödvändiga 

aktiviteter, resurser och tidsåtgång. Valet av projektmodell kan variera beroende på vilka mål 

som är satta. Projektmodellen ska beskriva hur arbetet kan delas upp i olika steg, vilka beslut 

som ska tas, vilka dokument som behöver skrivas och vilka resurser som krävs i projektet. 

Projektmodellen ska underlätta skapandet av ett gemensamt språk inom organisationen och 

därmed underlätta projektutförandet, samt kunna vägleda så rätt val och beslut tas. En 

projektmodell ska kunna reducera antal misstag som kan tas under processen genom att ge 

stöd till involverade resurser så de arbetar och prioriterar rätt. För att skapa acceptans för en 

projektmodell i organisationen krävs en förankring hos projektledare och projektmedarbetare, 

vilket gör att de bör utbildas för att anta projektmodellen (Hallin & Karrbom Gustavsson, 

2012, s.64-69). 

 

 

Figur 3 Stage-Gate Modell (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012, s.67) 

En stage-gate modell är en projektmodell som tydligt anger vilka de olika stegen är som ska 

genomföras i ett projekt, se figur 3. Modellen visar även vilka gates som ska nås, vilka beslut 

som ska tas och när dessa beslut ska tas. Syftet är att visa hur ett projekt ska ledas på en 

sekventiell och linjär nivå och med det menas att den anger på förhand hur projektet ska ledas 

genom olika faser som följer tidsmässigt efter varandra (Hallin & Karrbom Gustavsson, 

2012, s.64-69). 

Milstolparna i modellen tillhandahåller beslutsunderlag för projektledaren medans grindarna 

gör detsamma för styrgruppen. Milstolparna och grindarna fungerar även som formella 

beslutspunkter i projekt. De gates som finns i stage-gate modellen ska kopplas till speciella 

aktiviteter som kallas arbetspaket. Dessa aktiviteter ska slutföras så att själva gaten i sin tur 

kan uppnås. Gates ska användas för att synliggöra projektets framgång både internt och 

externt och beslutspunkterna ska bestämma om projektet ska tillåtas fortsätta enligt 

tidsplanen, revideras eller avbrytas. Kritik har riktats mot stage-gate modeller för att de är 

administrativt tunga och enbart fokuserar på den interna projektprocessen men inte tar hänsyn 

till externa faktorer, som exempelvis kundnytta. Ytterligare nackdelar med en stage-gate 

modell är att den inte möjliggör improvisation i tillräcklig utsträckning (Hallin & Karrbom 

Gustavsson, 2012, s.64-69). 

  

Förstudie Planering Genomförande Avslut

G G G G G G G G G G 
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Förstudie 

Under förstudien ska det diskuteras kring grundläggande angreppssätt till lösningar och ett 

beslut ska fattas om vilken väg är bäst att ta. Det huvudsakliga målet är att besluta om att lösa 

problemet är ett realistiskt antagande. För detta identifieras problemet noggrant för att kunna 

utveckla och klargöra mål. Slutligen ska projektet planeras utifrån bland annat projekt-

organisation, schemaläggning, resurser och metoder (Kuster et al., 2015, s.22). 

Planering 

Syftet med denna fas är att utveckla ett övergripande koncept med ett flertal alternativa 

lösningar som ska baseras på de principer som tagits fram vid förstudien. Planeringen 

involverar även fattande av välgrundade beslut i fråga om mål, funktionalitet, effektivitet och 

ekonomiska omständigheter. Syftet är att under denna fas smalna ner lösningen ytterligare för 

att komma fram till ett antal olika alternativ, för att i slutet av denna fas ta ett beslut om 

vilken lösning som ska användas. För att gå vidare med arbetet ska en planering i detalj 

utföras för den valda lösningen för att sedan utveckla detta vidare (Kuster et al., 2015, s.24). 

Genomförande 

I denna fas ska lösningen implementeras fullskaligt. Kuster et al., (2015, s.24) skriver om 

typiska aktiviteter under denna fas som att exempelvis bygga anläggningar och prototyper 

samt tillverka användarvänlig dokumentation. Ward (2016, s.12) skriver att under genom-

förande ska även all nödvändig anskaffning av utrustning, material och andra tjänster ske.   

Avslut   

Vid avslut ska projektet överlämnas till dess nya ägare. Då bör kunskapsöverföringen av 

systemet ses över och de nya ägarna utbildas och informeras på ett snabbt och heltäckande 

vis (Kuster et al., 2015, s.25). Även fast ett projekt har avslutats krävs det en del arbete kring 

detta. Det förekommer ibland att det inte utförs ett officiellt projektavslut, vilket gör att ingen 

vet om projektet faktiskt är avslutat eller inte. Några projektavslutsaktiviteter som Kuster et 

al., (2015, s.25) anser bör utföras är att färdigställa samtliga restpunkter, lämna över uppgifter 

och ansvar till operatör, lämna dokumentation till underhållsavdelningen och anordna en 

officiell avslutning med projektägare för att utvärdera projektet. 
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3.2 Leverantörsutveckling 

I detta avsnitt presenteras leverantörsutveckling och de aspekter inom det teoretiska fältet 

som berör denna studie. Inledningsvis görs en sammanställning av de omständigheter som 

bör gälla för att en insats inom leverantörsutveckling ska kunna bli lyckosam. För att ge en 

praktisk bild av vad en sådan insats kan innebära presenteras sedan en samling leverantörs-

utvecklingsaktiviteter. Slutligen åskådliggörs barriärer som kan försvåra ett arbete med 

leverantörsutveckling.Till att börja med är det dock nödvändigt att klargöra den definition av 

leverantörsutveckling som kommer tillämpas i denna studie: 

”den samling aktiviteter antagna av ett köpande företag för att identifiera, mäta och 

förbättra leverantörers prestationer och förenkla ett kontinuerligt utvecklingsarbete 

för produkterna och tjänsterna som levereras till det köpande företaget” 

(Krause et al., 1998) 

3.2.1 Indikationer för ett leverantörsutvecklingsarbete 

Det finns ett flertal indikationer för när ett företag bör använda sig utav leverantörsutveckling 

som verktyg (Bergman & Klefsjö, 2012 s.305). 

En indikation för att inleda ett arbete med leverantörsutveckling är när ett företag vill nyttja 

leverantörens specialistkompetenser för att öka innovationsgraden på exempelvis företagets 

system eller delsystemslösningar. Detta handlar om hur företag kan använda sina leverantörer 

som en resurs för att driva sin utveckling framåt (Bergman & Klefsjö, 2012 s.305). Det finns 

även indikationer som fokuserar mer på samarbetssvårigheter, där Bowersox (2013) skriver 

om indikationer för ett leverantörsutvecklingsarbete i de fall då leverantörer saknar kapacitet 

för att möta företagets krav, eller när ett köpande företag hittar en leverantör med jämlik 

vision gällande kvalitet, tidsplanering och flexibilitet men lyckas inte leverera detta. 

  



19 

 

3.2.2 Aktiviteter inom leverantörsutveckling 

För att vidare klargöra vad leverantörsutveckling egentligen handlar om kan det vara 

nödvändigt att titta på vilka praktiska aktiviteter som kan implementeras för dess syfte. Det 

finns nämligen en rad olika aktiviteter som företag använder för att engagera sig i 

leverantörsutveckling. 

Chen et al. (2015) genomförde en litteraturstudie där de identifierade och kartlade 

vetenskapliga artiklar som behandlade leverantörsutvecklingsaktiviteter. De hittade 30 olika 

typer av aktiviteter relaterade till leverantörsutveckling. Utifrån dessa har ett antal valts ut för 

att presenteras, samt att några slagits ihop, baserat på hur applicerbara de varit för denna 

studie. Aktiviteterna kan, i enlighet med Bai & Sarkis (2011), delas in i fyra kategorier. Det 

är utifrån dessa kategorier som aktiviteterna kommer presenteras. I tabell 6 ges först en 

överblick av aktiviteterna och kategorin de tillhör. Längst ner i tabellen nämns de aktiviteter 

som uteslutits och som därav inte kommer beskrivas närmre. 

Tabell 6 Chen et al., 2015; Bai & Sarkis, 2011 

Leverantörsutvecklingsaktivitet Kategori 

Utbildning av personal 

Kunskapsöverföring 

Besök på anläggningar & samlokalisering 

Involvering av leverantörer 

Investerings- och resursöverföring 

Direkta incitament 

Förväntningar på prestation 

Feedback och kommunikation 

Informationsdelning & dynamisk kommunikation 

Utvärdering av leverantörer 

Ledning och organisatoriska åtgärder 

Gradering av leverantörer 

Övriga leverantörsutvecklingsaktiviteter 

Finansiell assistans Kvalitetssäkring 

Certifiering av leverantör Teknisk hjälp 

Ledningshjälp Stöd med fysiska tillgångar 

 

Kunskapsöverföring: 

Utbildning av leverantörs eller köpares personal 

Det finns fördelar med att utbilda personal och många företag erbjuder åtminstone någon 

form av utbildning till kunder eller leverantörers medarbetare. Köpande företag skickar 

ibland delar av sin personal till leverantörens faciliteter för att erhålla utbildning och ibland 

bjuder det köpande företaget in leverantörens personal till att delta i utbildning som erbjuds i 
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köparens faciliteter. Det slutgiltiga målet med sådana initiativ är att förbättra leverantörers 

kvalitet, flexibilitet och leveransprestation samt minska deras kostnader. Detta görs genom att 

lära personalen hur arbete bedrivs för att kontinuerligt förbättra deras verksamhet. 

Utbildningarna kan exempelvis ges inom kvalitetsstyrning eller tillverkningstekniker inom 

lean management (Carr et al, 2008). 

En huvudsaklig innebörd med leverantörsutveckling är den närmre relation som uppstår 

genom gemensamma aktiviteter. Genom att delta i utbildning tillsammans med leverantören 

underlättas leverantörens involvering i produktutvecklingen. Vidare finns det signifikant stöd 

för att leverantörer genom utbildning inom processförbättring faktiskt förbättrar kvalitet i 

produkt, minskar leveranstid och minskar kostnader. Genom gemensam träning mellan 

leverantör och köpare förbättras dessutom kommunikation och ett gemensamt språk utvecklas 

mellan de två parterna. Eftersom att detta bidrar till att leverantören kan få en bättre förståelse 

för köparens krav kan deras verksamhet prestera bättre (Carr & Kaynak, 2007). 

Besök på anläggningar och samlokalisering 

Återkommande besök av köpande företags personal på leverantörens anläggning kan hjälpa 

leverantören uppnå förbättrade prestationer (Chen et al., 2015), och att bjuda in leverantörers 

personal till att besöka köparens anläggning gör att deras förståelse ökar för hur deras produkt 

ska användas (Krause, 1997). 

I vissa fall stationeras personal från det köpande företaget under en viss tid hos leverantören, 

eller tvärtom, att leverantörens personal stationeras hos det köpande företaget. Genom att 

befinna sig i den andra partens verksamhet kan de hjälpa dem att reda ut interna problem och 

dessutom fungera som en länk mellan det köpande företaget och leverantören (Gadde & 

Håkansson, 1984). 

Investerings- och resursöverföring: 

Involvering av leverantörer 

Att involvera leverantörer i utvecklingsarbetet är ytterligare en aktivitet som kan visas vara 

lönsam (Chen et al., 2015). Det är viktigt att leverantören involveras i ett tidigt stadium. Den 

allmänna uppfattningen är att upp till 80 % av de totala kostnaderna avgörs redan i 

konstruktionsstadiet (Gadde & Håkansson, 1994b, s.83). När leverantörer involveras i god tid 

kan de bidra till att göra komponenter mer produktionsvänliga och sänka kostnader för 

utveckling. Med grund i detta finns underlag för att leverantörer idag involveras allt tidigare i 

köpande företags teknikutveckling (Gadde & Håkansson, 1994a). Fords arbete med 

involvering av leverantörer kan tas som exempel.  

De arbetar tillsammans med sina leverantörer från början av processen, och som ersättning 

för den assistans de erhåller i de första faserna av utvecklingsarbetet erbjuds kontrakt för fem 

års affärer till leverantörerna (Raia, 1991, refererat i Gadde & Håkansson, 1994a). Ett annat 

exempel på hur leverantörsinvolvering kan bedrivas är att etablera grupper bestående av 

representanter från olika funktioner från både leverantören och köparens håll (Gadde & 

Håkansson, 1994a). 
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Det kan även vara givande att som köpare involvera sig i vissa aspekter av leverantörens 

verksamhet. Exempelvis kan det handla om leverantörens planering eller målsättnings-

aktiviteter (Monczka et al., 1998). Att arbeta tillsammans med leverantören för att förbättra 

prestationer, hitta lösningar på problem och bygga upp deras företag skapar en kollaborativ 

relation till leverantören (McGovern & Hicks, 2006). Dessutom är leverantörer mer benägna 

att ta ansvar för garantikostnader om dem själva är involverade i produktens designprocess 

eller formellt kommer överens med kund om ritning och specifikation för produkten 

(Lascelles & Dale, 1988, refererat i Lascelles & Dale, 1990). 

Direkta incitament 

Ett köpande företag kan förse sina bästa leverantörer med en ökad volym av nuvarande 

affärer och prioriterad övervägning för framtida affärer. Dessa incitament kan ges baserat på 

leverantörernas prestation och uppmuntrar dem till att förbättra deras prestationer ifall de 

önskar att utöka deras affärer med det köpande företaget (Joshi, 2009). Krause et al. (2000) 

visar i sin studie att incitament så som dessa motiverar leverantörer till att förbättra sig 

baserat på den signal från köparen som säger att förbättrad prestation belönas med utökade 

affärer och status inför framtiden. 

Feedback och kommunikation: 

Förväntningar på prestation 

Det ligger i leverantörers intresse att uppfylla de förväntningar som ett köpande företag har 

på dem. Ifall det köpande företagets förväntningar inte är tillräckligt höga, eller ifall de inte 

lyckas kommunicera dessa förväntningar på ett tillräckligt tydligt sätt, är det inte sannolikt att 

leverantören kommer vidta åtgärder eller initiera program som syftar till att förbättra deras 

prestation. Därav kan skärpta förväntningar på leverantörer vara ett effektivt sätt att motivera 

dem ytterligare (Chen et al., 2015). 

Informationsdelning och dynamisk kommunikation 

Att i större utsträckning dela med sig utav information är en kritisk faktor för att utveckla sina 

leverantörer (Carr & Kaynak, 2007). Humphrey et al., (2004) och Krause & Ellram (1997) 

har genom sin forskning visat att företag som gjort framgångsrika insatser för sin leverantörs-

utveckling är företag som effektivt delar med sig utav information med leverantörer. De 

medel som används för att kommunicera information kan delas in i två huvudsakliga 

kategorier: traditionella metoder och IT-baserade metoder. Den förstnämnda består av 

metoder så som telefon, fax, e-mail och face-to-face-kontakt.  

Den senare involverar istället metoder som Electronic Data Interchange, det vill säga att 

information överförs genom webbapplikationer i ett strukturerat format, och Enterprise 

Resource Planning, det vill säga genom affärssystem. Traditionella och IT-baserade metoder 

för kommunikation brukar användas i kombination med varandra (Kraut et al., 1999). När ett 

företag informationsdelar inom firman innebär det att kritisk information delas mellan olika 

funktioner så som försäljning, inköp, logistik och den tekniska avdelningen. 

Informationsdelning mellan företag syftar istället på att kritisk information delas mellan ett 

köpande företag och dess huvudsakliga leverantörer och att denna information är detaljerad, 
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frekvent och görs i tillräckligt god tid för att företagens krav ska uppnås (Humphreys et al., 

2004). 

Kategoriseringen av traditionella respektive IT-baserade kommunikationsmetoder betyder 

som sagt inte att ett företag använder sig utav den ena eller den andra. IT-baserade metoder 

ersätter helt enkelt inte face-to-face-kommunikation utan erbjuder bara ytterligare möjligheter 

till att dela med sig av information. Faktum är att det är dem traditionella metoderna för 

kommunikation snarare än de IT-baserade som visat sig vara de nyttigaste för att dela 

information mellan företag (Kraut et al, 1999), (Leek et al, 2003). För beslutsfattare blir 

innebörden av detta att IT-baserade kommunikationsmetoder inte alltid är såpass utspridda 

bland företag som förväntat. Således är de metoderna i dagsläget inte kritiska i frågan om att 

inverka på informationsutbytet inom och mellan företag. Dessa förhållanden kan dock 

förändras framöver i de fall då implementeringen av diverse IT-baserade kommunikations-

metoder blir framgångsrika (Carr & Kaynak, 2007). 

Medans informationsdelning fokuserar på vilka medel och verktyg som används för att 

kommunicera och fördela information riktar sig dynamisk kommunikation mot dialogens 

karaktär, till exempel om samtalen är konstruktiva. För att på bästa sätt motivera leverantörer 

behövs öppen och frekvent kommunikation mellan det köpande företagets personal och 

leverantören (Chen et al., 2015). Genom att tidigt involvera sig i denna fråga och öppna upp 

kanaler för kommunikation ökas båda parters förståelse och vilja till konfliktlösning. Ett 

lyckat arbete med kommunikation uppnås genom frekventa insatser, personlig inblandning av 

personal och genuina ansträngningar (Giunipero, 1990, refererat i Krause et al., 1998). 

Ledning och organisatoriska åtgärder: 

Utvärdering av leverantörer 

Att göra utvärderingar av sina leverantörer är en vanligt förekommande leverantörs-

utvecklingsaktivitet där prestationer som bland annat kvalitet, leverans, kostnad och service 

utvärderas (Chen et al., 2015). Ho et al. (2010) visade genom en litteraturgenomgång att det 

mest populära kriteriet för att utvärdera leverantörer är kvalitet snarare än exempelvis kostnad 

som det ofta antas. Den traditionella enkriteriesstrategin där endast lägsta kostnad tas i 

beaktning ger därav inte tillräckligt med stöd och stabilitet i dagens leverantörshantering. 

En utvärdering av leverantörer kan leda till värdefulla insikter om de områden där 

leverantören är svag och där det finns utrymme för förbättring (Hahn et al., 1990). Att utöver 

självaste utvärderingen dessutom använda den som feedback till leverantörer ger ytterligare 

värdefulla följder.  

Det kan exempelvis innehålla förbättringsmål som kan ställas i relation till nuvarande 

prestation. Dessutom kan informationen som leverantören erhåller stå som grund till deras 

förbättring av kapaciteten inom särskilda områden som identifierats som bristfälliga av det 

köpande företaget (Wagner & Krause, 2009). 

  



23 

 

Gradering av leverantörer 

Valet av leverantör är en viktig aspekt av inköpsfunktionen. Genom att upprätta ett system 

för hur möjliga leverantörer ska graderas kan en rangordning av alternativ till leverantörer bli 

till nytta. I procedurer för att gradera leverantörer är det första steget alltid att etablera de 

kriterier som valet ska baseras på. Detta är inte helt enkelt eftersom att det finns många 

kriterier som ska uppfyllas för att en leverantör ska vara lyckosam. Olika företag har olika 

riktlinjer i fråga om vad graderingen ska baseras på. Det kan exempelvis vara särskilda 

förväntningar på kvalitet, leverans, lyhördhet, teknisk kapacitet, ledning och finans (Wen-li et 

al., 2003). 

3.2.3 Barriärer för arbete med leverantörsutveckling 

Det finns omständigheter som gör att det inte är lägligt att initiera ett leverantörsutvecklings-

arbete. I detta avsnitt redogörs det för fem barriärer för leverantörsutveckling. 

Bristande kommunikation och feedback 

Kommunikation och feedback inom leverantörskedjor är i allmänhet dålig. Ofta inser inte 

leverantören och kunden hur bristfällig deras kommunikation är. I fall då den inköpta 

produkten inte stämmer överens med vad köparen upplevt sig beställa, beror ofta problemet 

på köparens oförmåga att tydligt kommunicera sina krav. I minst 70 % av de fall som 

Ishikawa & Lu (1985, refererad i Lascelles & Dale, 1990) undersökt har köparen varit den 

som stått till skuld för den bristande överensstämmelsen. Även om det ligger i inköpschefens 

ansvarsområde att förse leverantören med en tydlig specifikation betyder inte detta att det är 

nog för att garantera att den levererade produkten stämmer överens med vad som tänkts 

beställas. Under en studie som genomfördes av Lascelles & Dale (1990) stötte de på flertalet 

personer som genuint trodde att de deltog i gemensam kvalitetsplanering tillsammans med 

leverantörer, när de i själva verket bara använde sig utav envägskommunikation från köpare 

till leverantör. Feedback från leverantörer motverkades antingen för att det bara var ad hoc 

eller för att feedbacken inte var efterfrågad i första hand. 

Belåtenhet hos leverantörer 

Det är ingen ovanlighet att leverantörer ser på kundtillfredställelse med väldigt simpla termer. 

Exempelvis är ett vanligt resonemang att kvaliteten och tillförlitligheten i produkten är bra 

ifall kunden inte lämnar tillbaka den, eller att fortsatt acceptans av levererade produkter 

fungerar som ett intyg på att kunder är nöjda. I Lascelles & Dales (1990) studie påstod nästan 

alla leverantörer sig veta vad det är som gör att deras produkt säljer. Efter en analys av 

resultatet visade det sig att detta var högst subjektivt och att leverantörer sällan har någon 

kvantitativ eller proaktiv metod för att mäta kundtillfredsställelse. Det är helt enkelt ovanligt 

att leverantörer verkligen tar reda på vad deras kunder tycker och tänker.  

Författarna beskriver detta förhållningssätt som ”inga nyheter är goda nyheter” (Lascelles & 

Dale, 1990). Med det menar de att företag kan agera undvikande mot insikter som kan leda 

till exempel extra arbete eller förändrade arbetssätt. 
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Missriktade åtgärder 

Även om köpande företag agerar för att få leverantörer att bättra sig så är det inte ovanligt att 

det köpande företaget inte vet vad de vill ha ut från initiativet. Många har formella 

granskningar av leverantörer men inte några tydliga motiv för leverantörsutveckling 

(Lascelles & Dale, 1990). Ett sådant problem kan uppstå när köpande företag ställer krav på 

sin leverantör för förbättrad kvalitet. Leverantören implementerar då nya tekniker för 

kvalitetssäkring och ser till att underleverantörerna använder sig av detsamma. Istället för att 

aktivt involvera sig i leverantören för att lösa problem med kvalitet blir det köpande 

företagets agerande betraktat som ett splittrande hot. Om inte leverantören kan neutralisera 

hotet kommer de endast i minst möjliga grad följa de krav som köparen ställt. Det är således 

viktigt att ta organisationens agerande och attitydförändring i beaktning om fördelarna med 

implementering av nya tekniker ska bli långvariga (Schon, 1971, refererad i Lascelles & 

Dale, 1990). 

Kundens bristande trovärdighet 

Ytterligare en barriär för leverantörsutveckling uppstår i de fall då leverantörer inte finner det 

köpande företaget trovärdigt. Detta kan uppstå då köpande företag praktiserat dåliga inköps- 

och leveransaktiviteter så som konkurrenskraftig prissättning, frekventa leverantörsbyten, 

sena ändringar i scheman och för strikta specifikationer. I dessa fall ställs det köpande 

företaget inför en utmaning då dem måste övertyga leverantören om att de är seriösa med sitt 

leverantörsutvecklingsinitiativ. Kunden kan också förlora trovärdighet genom att det köpande 

företaget under lång tid har accepterat icke överensstämmande leveranser och plötsligt börjar 

kritisera leverantören. Det kan till exempel även orsakas av brist på respons till leverantörers 

förfrågningar om information och brist på respons till feedback på specifikationskrav 

(Lascelles & Dale, 1990). 

Brist på köpares makt 

Det köpande företagets makt i sin relation till leverantören kan bedömas av hur många 

procent av deras output som köps av företaget i fråga. Köparens makt är en viktig aspekt i 

relationen till leverantören. Ju större makt köparen har desto effektivare kommer deras 

leverantörs kvalitetssäkringsaktiviteter vara. Detta innebär att företag som står för en stor 

andel av leverantörens affärer har större möjligheter till att involvera sig i leverantörens 

verksamhet (Lascelles & Dale, 1990). 

3.2.4 Effekter av leverantörsutveckling 

I forskning kring leverantörsutveckling har dess effekter på köpande företag och deras 

leverantörskedjor undersökts. Till att börja med så har det i flera branscher rapporterats att 

positiva effekter i leverantörskedjan haft god inverkan på det köpande företagets prestationer. 

Detta innebär att konkurrensfördelar på marknaden stärks genom att leverantörskedjan 

förfinas (Dalvi & Kant, 2015). Krause et al. (2007) förklarade att grundläggande leverantörs-

utvecklingsaktiviteter visats ha en positiv inverkan på kostnadsminskningar, förbättrad 

kvalitet, leveranssäkerhet och lönsamhet. I en annan studie påvisas avsevärda förbättringar i 

fråga om färre inkommande defekter, ökat antal tidsenliga leveranser, minskade cykeltider 

och ökat antal kompletta orderingångar (Krause, 1997). 
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4 Volvo Powertrains anskaffningsprocess 

Följande avsnitt kommer gå igenom samtliga faser och gater i Volvo PTs projektmodell 

genom att först presentera vad Volvo PTs riktlinjer och krav är för respektive fas och gate, 

för att sedan göra en redogörelse för det tema som i datainsamlingen lyfts fram som 

betydelsefullt för gaten i fråga. 

Anskaffningsprocessen syftar till att utföras i enlighet med en projektmodell som är uppdelad 

i två olika delar; PSM och Volvo PTs stage-gate modell för projektbaserade anskaffningar av 

produktionsutrustning. PSM är en strikt projektmodell som Volvo GTO (Group Trucks 

Operations) använder sig utav vid ledning av större verksamhetsprojekt. Denna projektmodell 

visar på ett övergripande sätt vilka faser ett projekt ska genomgå. Volvo PT i Köping har 

kompletterat denna modell med en stage gate-modell som används vid anskaffning av 

utrustning som sammanfaller med PSM, se figur 4. Denna modell går in djupare på detaljer 

om vad som ska utföras och när det ska utföras, både internt och externt.  

 
Figur 4 PSM och Volvo PTs stage-gate modell 

4.1 Fas 1 - Utredning 

Under utredningsfasen skall Volvo PT göra en undersökning av det problem eller den 

investering som skall utföras där utgångspunkten är ett direktiv från beställaren. Denna 

undersökning skall även innehålla hur projektets idé bidrar till organisationen i större 

omfattning. Dessa insatser skall i slutet av fasen resultera i ett projektdirektiv för en fortsatt 

förstudie.  

Otydligt utredningsdirektiv 

Det faktiska utförandet av utredningsfasen var ytterst begränsat. I själva verket utfördes den 

inte till fullo eller enligt projektmallens anvisningar. Orsaken var att projektgrupperna 

påskyndades till att så snart som möjligt lägga beställningar vilket medförde att de två första 

faserna i projektet blev förhastat genomförda. 

”Utredningsdirektivet kom för sent och var inte tydligt nog” 

(Beredare, Volvo PT) 

Volvo-medarbetaren förklarade mer specificerat att direktivet om självaste kapacitets-

ökningen var tydligt men att det fanns oklarheter i fråga om hur problemet skulle tas an. 

Därför fick personalen agera oförberett vilket förhindrade att arbetet kunde struktureras upp. 
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”Kapacitetsökningen var tydlig men arbetssättet var oklart” 

(Beredare, Volvo PT) 

4.2 Fas 2 - Förstudie 

Vid denna fas skall Volvo PT enligt sin interna projektmall ta fram ett flertal olika alternativ 

till att lösa problemet eller investeringen, dessa alternativ skall sedan utvärderas för att endast 

ett förslag skall rekommenderas som slutgiltigt. Projektgruppen skall sedan dokumentera 

vilka kostnader, mål och tidsåtgång som väntas för projektet. 

Bristfällig förstudie 

Precis som föregående fas blev inte heller denna officiellt utfört i något av projekten, utan 

enbart under icke organiserade former där enstaka aktiviteter gjordes i begränsad form.  

”Kan det ens kallas förstudie överhuvudtaget?” 

(Avdelningschef produktion, Volvo PT) 

I diskussionerna från fokusgrupperna konstaterades det att det är mycket riskabelt att inte 

utföra en ordentlig förstudie i projekt som är såpass omfattande som dessa då en 

bearbetningsmaskin kan kosta mellan 5 - 15 miljoner. Uppfattningen var visserligen att 

projektet klarat sig lindrigt undan i dessa fall, mycket tack vare erfaren och kompetent 

personal. 

”Vilka är ens med och utför förstudien?” 

(Beredare, Volvo PT) 

När det var dags för diskussion om möjligheter till förbättringar var den huvudsakliga 

punkten att fler resurser skulle läggas i början av projektet, och allra främst i just förstudien. 

Önskan var att mer personal, både i fråga om antal och om kompetens, skulle involveras i 

detta. Detta kan symboliseras med en Volvo-medarbetares ovetskap kring vilka som deltagit i 

arbetet med förstudien.  

De konsekvenser Volvo PT fick utav av den bristfälliga förstudien är att kostsamma 

justeringar behövdes göras senare i projektet samt att underlaget för projektet blev mycket 

bristfällig. Majoriteten av avdelningarna fick heller inte möjlighet att utvärdera alternativa 

tillverkningsmetoder, utan fick istället hålla sig till etablerade koncept. 

”Vi skulle vilja få tid att kolla på referensmaskiner hos leverantörer eller 

andra Volvo-anläggningar” 

(Teknisk projektledare, Volvo PT) 

På grund av tidsbristen blev också arbetet med att samla in kostnadsuppskattningar (Begäran 

om information) från olika leverantörer bristfälligt. Påföljden blev att man i större 

utsträckning estimerade investeringsbehoven från tidigare anskaffningsprojekt. 

Fokusgrupperna konstaterade att flera olika kostnadsuppskattningar behöver tas in i framtida 

anskaffningsprojekt. 



27 

 

4.3 Fas 3 - Utveckling 

Under denna fas skall Volvo PT skapa underlag för hur investeringen eller problemet skall 

lösas på en detaljerad nivå. De dokument som är nödvändiga för att vidareutveckla projektet 

skall skapas och projektet skall bestämma de verktyg, utrustningar och layoutförändringar 

med lång ledtid som behövs för att genomförandet. Under denna fas skall även Volvo PT 

begära in budgetofferter från olika leverantörer.  

Effektivt leverantörsval 

Det var i denna fas som samtliga projektgrupper blev officiellt instyrda till att arbeta enligt 

projektmodellen. Volvo-medarbetarna uttryckte att de genom standardiserade arbets-

processer kunde strukturera och effektivisera sitt arbete under denna fas. 

”Användandet av preferred supplier fungerade bra” 

(Teknisk projektledare, Volvo PT) 

I fokusgrupperna konstaterades det att genom användandet av en preferred supplier-lista, där 

olika leverantörer är rangordnade efter önskvärdhet, kunde projektgrupperna effektivisera sitt 

arbete med att skicka ut förfrågningar till leverantörer. De parametrar som låg till grund för 

denna lista ifrågasattes dock, och det föreslogs att ytterligare parametrar skulle läggas till, så 

som krav på underhåll och livscykelkostnad. 

”Det var ett bra val av att reducera antal leverantörer, det blev inte 

spretigt i projektet” 

(Teknisk projektledare, Volvo PT) 

Under fokusgrupperna ansågs det ha varit ett bra val att inte ha ett för stort antal leverantörer 

med tanke på projektets omfattning. Genom att reducera antal leverantörer krävdes färre 

kontaktpersoner samt att en samverkan kunde skapas mellan projekten. 

Volvo PTs arbete i projektet effektiviserades även av skapandet av en standardiserad scope of 

supply, det dokument som tydliggör leveransomfattningen, som de med ett fåtal korrigeringar 

kunde skicka ut till flera leverantörer. 

4.4 Fas 4 - Slutlig utveckling 

Vid denna fas skall Volvo PT fortsätta med att finslipa på lösningen på detaljerad nivå till 

projektet, samt etablera kommunikations- och utbildningsstrategier. Volvo PT skall även 

bestämma sig för vilka verktyg och layoutförändringar som måste göras samt köpa utrustning 

med lång ledtid. 

Problematiska resebegränsningar 

Slutgiltig utveckling är den fas i anskaffningsprocessen då mycket arbete är förlagt till 

leverantörerna. Eftersom att fasen rymmer fler gates än någon annan medför det också 

mycket resor. Detta gör att fasen kan anses vara den som är mest känslig för förseningar 

eftersom Volvo PT, i och med resebegränsningar, strävat efter att kombinera flera 

leverantörsbesök under samma resa samt med ett så litet antal personer som möjligt. 
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Anskaffningsprojekten har på så vis blivit extra känsliga för problem som uppstår i projekt 

som löper parallellt. 

”Resebegränsningarna var ett stort problem” 

                                                          (Beredare, Volvo PT) 

Projektmedlemmarna på Volvo PT blev frustrerade under denna fas då deras godkända 

resplaner plötsligt blev begränsade. Detta medförde att nödvändiga funktioner inte fick delta 

under särskilda möten hos leverantör och kontrollerna blev därmed bristfälliga och 

tidspressade. 

Ovisst arbetssätt 

Även om Leverantör A beskrivit att de sedan tidigare har god kännedom om Volvo PTs 

verksamhet och maskiner har de också påpekat att det funnits vissa ovissheter i det första 

projektet. 

”Vi känner Volvo PT väl och Volvo PT känner oss” 

(Leverantör A) 

”I det andra projektet visste alla vad som behövdes göras” 

(Leverantör A) 

Båda leverantörerna har påpekat hur de första projekten blivit mer klumpigt utförda än de 

nästkommande på grund av svårigheter med att förstå Volvo PTs arbetssätt och krav. 

Leverantör B förklarade att förseningar i det första projektet även påverkar de nästkommande 

eftersom det förskjuter tidsplaneringen. Därav blir de senare projekten ändå påverkade av den 

bristfälliga förståelsen för Volvo PTs arbetssätt från det första projektet. Detta signalerar hur 

viktigt det är för leverantörerna att redan från första projektets start ha en förståelse för Volvo 

PTs arbetssätt och kravbild. 

4.4.1 Gate - Order 

Under denna gate ska Volvo PT lägga en order mot den leverantör som har blivit utvärderad 

som mest lämpad för det aktuella projektet. 

Effektivt arbete inför beställning 

Detta är en process där det inte har funnits några särskilda anmärkningar. Volvo PT har 

använt sig utav preferred supplier-listan och den standardiserade scope of supply:en inför 

orderutskick till leverantörer. Det finns dock önskemål på Volvo PT för att göra det ännu mer 

effektiv. 

”Vi borde besöka leverantör innan order läggs för att kolla deras status” 

(Teknisk projektledare, Volvo PT) 

Att besöka leverantören anses vara en fördel då Volvo PT skulle få möjlighet att utföra en 

form av kontroll av leverantörernas verksamhet.  
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Denna kontroll skulle kunna vara att inspektera leverantörernas tillverkningsprocess eller 

deras arbetssituation för att säkerställa att de är redo att hantera beställningens omfattning. 

4.4.2 Gate - Uppstartsmöte 

Detta är det första formella mötet mellan Volvo PT och leverantör där projektgrupperna får 

träffa varandra. Den huvudsakliga uppgiften här är att säkerställa att leverantörerna förstår 

den funktion som efterfrågas för maskinen samt hur den skall framställas utifrån Volvo PTs 

krav, önskemål, tidsplan och aktiviteter. 

Oklarheter kring teknisk specifikation 

I fokusgrupperna uttrycktes en belåtenhet med hur uppstartsmöten genomförts rent praktiskt, 

vilket även Leverantör A och Leverantör B påpekar. Erfarenheter från tidigare projekt har 

dock visat att leverantörer haft svårigheter med att förhålla sig till Volvo PTs krav från den 

tekniska specifikationen. I detta investeringsprogram användes därför en anställd med spets-

kompetens inom just tekniska specifikationer för att gå igenom dessa med leverantören. Den 

anställde tog med sig dokument där leverantörerna i fråga har utfört tidigare arbete som 

avviker från TS för att de skulle kunna ta lärdom av detta. Trots denna genomgång upptäcktes 

slutligen ett flertal avvikelser från TS. 

”Vi kompromissar inte lika mycket med TS längre, något vi kanske varit 

otydliga med” 

(Underhållsingenjör, Volvo PT) 

En av förklaringarna till detta som lyftes upp i fokusgruppen var att Volvo PT inte varit 

tydliga nog med att kommunicera ut hur stor vikt de lägger vid fullgörandet av den tekniska 

specifikationen vid just detta projekt. Anledningen till att denna förklaring bedöms trolig är 

för att leverantörerna tycktes bli något förvånade när Volvo PT senare påpekade att dessa 

krav inte uppfyllts, då liknande prestationer bedömts som godtagbara vid föregående projekt. 

Eftersom många avvikelser upptäcktes längre fram i projektet finns det klara indikationer att 

efterkommande uppföljning inte uppfyllde det syftet det var menat för. 

”Detta möte fokuserades mest på TS vilket borde ha klargjorts tidigare.” 

(Underhållsingenjör, Volvo PT) 

Volvo PT skickar leverantörerna den TS som utrustningen skall tillverkas enligt redan i 

början av utvecklingsfasen, vid utskick av offertförfrågningar. Eftersom att leverantörerna i 

sin tur accepterat den tekniska specifikationen anser personal på Volvo PT att uppstartsmötet 

inte ska lägga ner tid på TS-relaterade frågor, utan handla mer om funktionen av 

utrustningen. 

”Volvo PT var väldigt tuffa. Vi kanske tog för lätt på detta steg.” 

                                                                                   (Leverantör B) 

”Volvo är inte en tuffare kund än dem andra” 

(Säljagent) 



30 

 

Leverantör B förklarar att Volvo PT varit väldigt tuffa med sina krav vilket de till en början 

inte var vana vid. Säljagenten hävdar dock att de krav som Volvo PT ställer inte skiljer sig 

märkbart från liknande kunders kravbilder.  

Leverantör B menar samtidigt att det fanns mycket som de själva borde fått avklarat redan i 

början av projektet. Detta har dock försvårats genom att Volvo PT inte varit fullt tydliga och 

exakta från början med vad det är de vill ha. Leverantör B förklarar att det finns oklarheter 

kring detta ända fram till slutfaserna av projekten. 

4.4.3 Gate R - Granska design 

Under denna gate skall Volvo PT besöka leverantören för att kontrollera de tekniska principer 

som de har tänkt sig att använda sig utav för att genomföra projektet. 

Osynkroniserad samverkan 

Från leverantörernas sida finns en belåtenhet kring hur själva mötet genomförts för Gate R. 

Det fanns dock ett antal problem som skulle kunna åtgärdas inför framtida projekt. 

”Vårt tidsschema är inte synkroniserat till Volvo PTs” 

 (Leverantör B) 

Leverantör B beskrev att Volvo PT var missnöjda med de framsteg som leverantören uppnått 

vid detta stadie, då de precis hade börjat med designen medans Volvo PT antog att designen 

var klar till 80 % när de kom på besök. Den främsta anledningen till det var att Leverantör Bs 

tidsschema inte var synkroniserat till Volvo PTs. 

”Ibland tar det ett tag att få återkoppling från Volvo PT” 

                  (Leverantör A) 

Leverantör A berättar att det i vissa perioder kan vara svårt att få tag på nödvändig 

information från Volvo PT-medarbetare. Leverantören är väl medveten om varför det är på 

detta vis och är förstående för detta. Respondenten från Leverantör A förklarar det på så vis 

att Volvo PTs omfattande investeringsprojekt gjorde att personal var involverade i mycket 

annat arbete parallellt. De anser dock att Volvo PT skulle kunna organisera det något bättre 

genom att tillhandahålla back-up-kontaktpersoner. 

Kontinuerliga förändringar 

I fall då designen slutförts, beskriver Leverantör B, har Volvo PT efterfrågat nya 

förändringar. Detta blir en fråga om både kostnad och tid för leverantören, vilket kan 

innebära problem. 

”För nästa projekt tror jag att vi behöver en gate för design freeze” 

                                  (Leverantör B) 

Till nästa projekt vill leverantören införa en tidpunkt då designen är fast, något de kallar 

design freeze, där ingen av parterna kan genomföra nya förändringar.  
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Även Volvo PT har varit inne på samma spår, med olika förslag för att frysa designen och 

göra ytterligare förändringar betydligt mer kostsamma. 

Otydliga instruktioner 

Volvo PT anser att deras instruktioner till vad som skall faktiskt utföras under Gate R kan ses 

som luddiga och ospecifika. Till exempel blir det inte tillräckligt tydligt för leverantören när 

ordet princip används för att instruera vilket material Volvo PT förväntar sig. 

”Gate deliveries under Gate R är otydliga för leverantör.” 

(Teknisk projektledare, Volvo PT) 

”Vi har passerat Gate R vid rätt tid, men med allt för många restpunkter.” 

(Teknisk projektledare, Volvo PT) 

Samtidigt framkommer det att Volvo PT vid flera tillfällen passerat gate R med för många 

olösta problem. Det är inte otänkbart att de otydliga instruktionerna i samband med 

oklarheterna kring TS legat som grund för den stora mängden restpunkter. 

4.4.4 Gate P - Provkörning 

Vid denna gate skall Volvo PT besöka leverantören för en provkörning av utrustningen. 

Leverantören skall förse Volvo PT med underlag och en checklista som bekräftar att de är 

redo för provkörningen två veckor innan. Volvo PT skall även kontrollera att leverantörens 

anläggning överensstämmer med kontraktet. Utöver detta vill Volvo PT även se ett utkast på 

den slutgiltiga dokumentationen samt få färdigställda mekaniska ritningar på specifika 

komponenter. 

Dilemma vid förberedelse 

Provkörningen beskrivs i fokusgruppen som ett tidspressat tillfälle med en lång och utförlig 

agenda. Volvo PT förbereder sig inför detta genom att hålla ett eget möte för att delegera 

arbetsuppgifter och kontrollansvar. Volvo PT-personalen anser att vissa av de protokoll som 

leverantörerna skall skicka innan provkörningsmötet skickas för sent. 

”Två veckor i ett redan strikt tidsschema är problematiskt” 

                 (Leverantör A) 

Leverantör A belyser ett problem med att Volvo PT kräver att motmätningsdetaljer skall 

skickas två veckor innan provkörning. Leverantör A menar att detta betyder att de behöver 

vara klara med maskinen två veckor i förväg, och att maskinen på så vis skulle stå orörd i två 

veckor inför provkörning, vilket är orimligt. De förstår att detaljer behöver skickas för 

granskning i förväg, men anser att två veckor är till överdrift. För andra kunder brukar det 

handla om två till fem dagar. 
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Konsekvenser av resebegränsningar 

Vid provkörningstillfället blev konsekvenserna av projektens resebegränsningar påtagligt. 

Vid detta tillfälle skall Volvo PT provköra utrustningen för att säkerställa att de uppfyller de 

krav som har ställts. Under provkörningen anser operatörerna att det är ett ypperligt tillfälle 

att bygga upp sin kunskapsportfölj och anser att fler operatörer borde få delta. Detta är förstås 

en kostnadsfråga, och den mängd personal som skickas på provkörning är i dagsläget 

begränsad. Resurser från Volvo PT fick större kontrollansvar som troligen kan ha orsakat att 

särskilda saker glömdes att kontrolleras.  

”Vår resplan ifrågasattes” 

                      (Teknisk projektledare, Volvo PT) 

”Det finns inte ett enda tillfälle då provkörningschecklistan har blivit 

komplett ifylld” 

                                                         (Teknisk projektledare, Volvo PT) 

Många av punkterna i checklistan blev uppskjutna till nästkommande gater, vilket gör att 

Gate P kan ses som det stadie då restpunktslistan i projekten oftast börjar eskalera. 

Krävande provkörningsprocess 

Leverantörernas syn på Gate P är relativt kritisk. Som bakgrund till problematiken berättar 

Leverantör A att Volvo PT alltid beställer fullt utrustade maskiner, det vill säga mer 

tidskrävande projekt än standard, med samma tidsschema som för standardmaskiner. 

Egentligen behöver de ytterligare en eller två månader på sig för detta, men de vill inte 

förlora en god kund som Volvo PT på grund av att de inte kan fullfölja leveransdatumet. 

”Ingen vill förlora ett projekt med en bra kund” 

                                                                                   (Leverantör A) 

Vidare beskriver de situationen som att de blivit jagade av Volvo PT för att nå denna gate och 

att Volvo PT är väldigt strikta med att hålla tiden. Eftersom de var medvetna om att de inte 

skulle hinna fullgöra allt som krävdes inför detta möte, samtidigt som de inte skulle tillåtas 

skjuta på datumet, blev det en obekväm situation för leverantören. 

”Det är en betydligt mer omfattande process än andra kunders 

motsvarigheter” 

                                                                       (Leverantör B) 

Båda leverantörerna anser att provkörningen är för omfattande. De menar på att det inte är 

nödvändigt att testa samtliga detaljer i maskinen vid detta tillfälle och att det är vissa moment 

som är överflödiga för detta steg.  

Eftersom att provkörningen görs under två veckor blir det en såpass krävande process i fråga 

om personal att det skapar problem på andra håll i verksamheten hos leverantören. 
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4.4.5 Gate D - Leverans 

Vid Gate D skall Volvo PT ta emot den utrustning som har köps från leverantör. Volvo PT 

skall även släcka mindre kvarstående punkter från föregående gate samt göra ytterligare 

kontroll av anläggningen så den stämmer överens med kontraktet. Utöver detta ska 

dokumentation levereras. 

Utmaningen med dokumentation 

Enligt kontraktet förväntar sig Volvo PT att all dokumentation är levererad till Volvo PT vid 

denna gate, men i fokusgrupperna konstateras det att detta nästan aldrig har uppfyllts. 

”Varför har leverantörer alltid problem med dokumentation?” 

(Operatör, Volvo PT) 

Även om den generella åsikten är att den främsta orsaken ligger i att leverantörer ned-

prioriterar dokumentationsarbetet inser Volvo PT även att alla de förändringar och 

modifieringar som de begär under projektets gång försvårar leverantörernas leveransförmåga 

för dokumentation. Detta beror på att leverantörerna tvingas modifiera sin dokumentation 

varje gång Volvo PT ändrar något under projektets gång. 

”Dokumentation är alltid ett problem för kundanpassade maskiner” 

(Leverantör A) 

Leverantör A beskriver att det alltid blir förseningar i dokumentation för kundanpassade 

maskiner, det vill säga alla maskiner som inte är deras standardmaskiner. Volvo PT har i de 

maskiner de beställt ett flertal funktioner som inte många andra kunder har, vilket gör att 

dessa måste konverteras till Volvo PT-dokumentation. 

Eftersom att förändringar från Volvo PT infallit ända till och med Gate T ger det ytterligare 

förseningar i dokumentationsarbetet. Vid en sådan förändring måste leverantören först 

genomföra själva förändringen, sedan informera avdelningen för dokumentation om 

ändringen som slutligen skickar vidare arbetet till översättningsavdelningen. Detta är en 

tidskrävande process. Dessutom vill varje kund att dokumentationen ser ut på olika vis. 

”Maskinerna kan köras med grundläggande dokumentation” 

(Leverantör B) 

Leverantör B ser dock ett problem i hur Volvo PT förhåller sig till dokumentationen. De 

påpekar att maskinen kan köras även ifall den kundunika Volvo PT-dokumentationen inte är 

levererad och till fullo färdigställd. Detta anser de möjligt eftersom att de förser Volvo PT 

med leverantörens standardiserade underhållsdokumentation tills dess att den kundunika 

Volvo PT-dokumentationen är klar. Volvo menar på att det aldrig har förts en diskussion 

kring att använda leverantörens standarddokumentation.  

De anser dock att det medförs en risk ifall de skulle acceptera en tillfällig dokumentation 

genom att leveransen av den Volvo-specifika varianten skulle nedprioriteras och således 

förskjutas.  
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Därtill är Volvo PTs underhållssystem uppbyggt på ett sätt som endast förhåller sig till den 

Volvo-specifika dokumentationen, vilket gör att leverantörens standarddokumentation blir 

oanvändbar.   

4.5 Fas 5 - Industrialisering 

Under denna fas byggs anläggningen upp samt att övrig utrustning och verktyg med kort 

ledtid skall köpas in. Volvo PT skall säkerställa att lösningen fungerar för att sedan börja 

utbilda personal. 

Bristfällig installationsplan 

Volvo PT upplever trots resursbristen att de har haft ett bra projektutförande under denna fas 

med god uppföljningsstruktur och daglig styrning. Detta var en resurskrävande fas för Volvo 

PT då samtliga maskiner och kringutrustning skall ställas på plats för att installeras. 

”Leverantörer förbereder inte sin installation, har inte rätt verktyg och 

annan nödvändig utrustning” 

      (Teknisk projektledare, Volvo PT) 

”Leverantörer är generellt sett dåliga på att skapa installationsplaner” 

(Teknisk projektledare, Volvo PT) 

Att ha en installationsplan att arbeta utefter beskrivs av Volvo PT som kritiskt. Framöver vill 

de inte att något projekt släpps genom Gate P ifall inte installationsplanen finns till hands. 

Installationsplanen är nödvändig för att Volvo PT ska kunna ha framförhållning vid 

installation och matcha leverantörens insatser med sina resurser. 

Ineffektiv restpunktshantering 

Mycket resurser under denna fas går åt att hantera restpunkter. Volvo PT anser själva att de 

har haft svårigheter att få en effektiv framfart i detta arbete då det har varit resursbrist på 

företaget. 

”Vår ineffektiva restpunktshantering kan påverka leverantörernas 

framgång att släcka restpunkter negativt” 

      (Teknisk projektledare, Volvo PT) 

”Jag anser att Volvo skulle kunna effektivisera sin kontroll utav 

restpunkter” 

       (Leverantör A) 

Volvo PT finner det ibland svårt att bedriva restpunktshantering, i synnerhet när 

leverantörernas böter redan nått maxtaket, böter som de i enlighet med kontraktet ådragit sig 

då de missat särskilda deadlines.  

Vid sådana tillfällen kan leverantören allokera sina resurser till uppgifter som för deras 

verksamhet är mer alarmerande, medans detta för Volvo PTs del kan bli kostsamt. 
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Samtidigt menar Leverantör A på att Volvo PT utnyttjar deras personalresurser i onödigt stor 

mån genom att begära hjälp för att utföra särskilda arbeten, arbeten som redan står 

instruerade i manualerna. Med detta menar Leverantör A på att deras personalresurser som 

egentligen borde spendera sin tid på restpunkter istället blir använda för att ge Volvo PT-

personalen support som de egentligen inte hade behövt ifall de förhöll sig till manualerna. 

4.5.1 Gate M - Förbindelsepunkt 

Vid denna gate skall Volvo PT säkerställa att förbindelsen mellan olika delutrustningar är 

färdigt och testat.  

Avsaknat gränssnittsmöte 

Detta är en gate som inget av projekten har använt sig utav på en formell nivå. Problemet har 

varit att utrustningen i och med förseningarna inte kommit vid rätt tidpunkt till Volvo PT, 

vilket gjort det svårt att hålla en gemensam mötespunkt till förbindelsen av utrustningen. 

”Vid detta tillfälle ska vi testa och kontrollera hur gränssnitten mellan 

olika leverantörer ska möta varandra” 

(Teknisk projektledare, Volvo PT) 

Personalen på Volvo PT anser dock att det är nödvändigt att detta möte framöver hålls på ett 

formellt sätt för att därav kunna säkerställa att leverantörerna är samspelta nog för att bygga 

ihop den slutgiltiga anläggningen. 

4.5.2 Gate T - Ta över utrustning 

Under denna gate skall Volvo PT ta över utrustningen av leverantör och då ska kapacitet, 

cykeltider och dokumentation vara godkända samt kvalitets-, reliabilitets- och 

tillgänglighetstester. De restpunkter som finns från föregående gates skall hanteras och 

utbildningen av personal skall vara färdig.   

Oenigheter kring restpunkter 

Volvo PT har oftast under denna fas många restpunkter i projektet de internt behöver hantera. 

Dessa uppgifter har till en viss del en korrelation till de restpunkter leverantörerna arbetar 

med. Under datainsamlingarna framgick det att Volvo PT har svårigheter att skapa ett 

strukturerat arbete kring dessa restpunkter vilket medför en ineffektiv process. Orsaken till 

detta beskriver Volvo PT som att deras resurskontrakt, som är ett kontrakt medarbetare 

förbinder sig till att utföra ett visst antal aktiviteter i ett projekt, är överbelastade och lyckas 

därmed inte att fokusera på enstaka uppgifter. Det framgår även att denna ineffektiva process 

kan ha en negativ påverkan för leverantörernas förmåga att släcka restpunkter. 

”Gate T är vår fiende” 

(Leverantör B) 

Leverantör B har ingen god erfarenhet av Gate T. Det är förståeligt då endast en av deras tio 

maskiner som är på plats hos Volvo PT har lyckats passera denna gate, vilket därtill inte 

uppnåddes vid avtalad tid. Problemet har varit att nya fel uppstått över tid vilket gjort att det 

övriga arbetet inte kunnat fortskrida. 
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”Vi måste fullborda för mycket på för kort tid för att erhålla de pengar vi 

behöver för att fortsätta” 

(Leverantör B) 

”Problemet med Leverantör Bs senaste projekt var i min mening brist på 

manpower” 

(Säljagent) 

Leverantör B beskriver hur svårt det varit för dem att klara Gate T och samtidigt hur 

avgörande det är för dem att göra det, eftersom en del av betalningen från Volvo PT görs vid 

det tillfället. Som tidigare nämnt har problemet varit att nya restpunkter uppstått efter att 

maskinen anlänt hos Volvo PT, och idag konstaterar Leverantör B att det största misstaget de 

gjort under projektet var att gå med på att skicka maskiner till Volvo PT, trots att de inte var 

100 % klara. Eftersom att de redan låg efter i tid sympatiserade de med Volvo PT och gick 

med på att leverera maskinen innan den var helt fullbordad för att åtgärda det återstående på 

plats i Köping. Detta beslut har krävt betydligt fler ansträngningar än beräknat i och med att 

så många nya problem uppstått. Säljagenten hävdar att den mest sannolika förklaringen till 

Leverantör Bs bristfälliga prestation är att det inte har haft tillräckligt med resurser för att 

kunna hantera den orderingång de hade vid detta tillfälle. 

Även Leverantör A, som inte haft det lika problematiskt att uppnå Gate T, belyser hur de ser 

på denna sak: 

”Vi vill behålla maskinen hos oss så länge som möjligt för att slutföra 

samtliga punkter” 

(Leverantör A) 

”Skyltar och dokumentation borde vara under Gate C och inte Gate T” 

(Leverantör A) 

Leverantör A anser att en del punkter som måste avklaras under Gate T egentligen borde 

tillhöra Gate C, vilket de tycker Volvo PT bör se över. Ifall maskinen körs, god kvalitet 

erhålls och allt fungerar anser Leverantör A att Gate T bör vara uppfylld även ifall 

dokumentation och skyltar inte är helt färdigställda. Detta eftersom att maskinen redan körs i 

ett sådant fall och att garantitiden på så vis borde inledas. De anser att övertagandet av 

utrustningen bör ske så fort Volvo PT kan börja producera. 

4.6 Fas 6 - Intrimning 

Under denna fas skall hela anläggningen med tillhörande delutrustning vara installerad och 

godkänd. Upprampningen av produktion ska ha gjorts i full skala och överlämningen till 

intern kund ska genomföras.  

 



37 

 

Svårt att nå hit 

För att nå denna fas krävs det att all produktionsutrustning inom ett projekt har tagits över av 

Volvo PT. Detta kan vara svårt att uppnå eftersom att förseningar för en utrustning kan hindra 

Volvo PT från att träda in i denna fas.  

4.6.1 Gate C - Avslut 

Innan projektet kan anses vara färdigt skall en ytterligare verifiering göras att anläggning 

stämmer överens med kontraktet. Restpunkter från föregående gate skall ha åtgärdats samt att 

den dokumentation som eventuellt behövts korrigeras skall vara godkänd. Under denna gate 

skall kapacitet, cykeltider och kvalitet återigen testas, den här gången för full produktionstakt. 

Konsekvenser av försenad dokumentation 

Vid denna fas saknades fortfarande dokumentation från leverantörer vilket har medfört att 

Volvo PT inte har kunnat ta fram underhållsrutiner. 

”Vi har inte smörjt chuckarna på tre månader” 

                                                                                   (Operatör, Volvo PT) 

”Många leverantörer har inte nått hit på grund av dokumentation” 

(Beredare, Volvo PT) 

Volvo PT antyder att många leverantörer inte har lyckats att ta sig till Gate C på grund utav 

att de inte lyckats slutföra den dokumentation som krävs. Detta är det sista tillfället för 

leverantörerna att utföra de sista korrigeringarna av dokumentationen  

4.7 Fas 7 - Uppföljning 

Under denna fas ska Volvo PT etablera en plan för hur projektets sluteffekter skall uppnås. 

Tappat fokus 

Den generella åsikten bland projektledare är att fokus tappas i slutet av projekt, att 

mötestrukturen spricker och uppföljning saknas. Volvo känner en avsaknad av en ansvarig av 

de aktiviteter som ingår under denna fas vilket leder till att denna fas inte slutförs fullt ut. 

”Om vi endast haft möten varannan vecka hade vi tappat fokus på projektet” 

(Leverantör A) 

Leverantör A berättade att det funnits diskussioner om att endast ha uppföljningsmöten 

varannan vecka, men att de avböjt detta då de hade tagit fokus från projektet. De ansåg dock 

att det kan vara en bra lösning från och med Gate C då arbetet inte är lika intensivt. 

Bristfällig feedback 

Det har från både leverantör och Volvo PTs håll uttryckts anmärkningar om hur väl det 

återkopplas och ges respons vid denna gate. 

”Leverantörer ger Volvo sällan feedback” 

(Beredare, Volvo PT) 
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Volvo PT anser att deras leverantörer sällan ger dem någon form av feedback om det arbets-

sätt som de förhåller sig till. Detta medför att det blir svårt för Volvo PT att identifiera 

kritiska områden som bör förändras för att hantera problematiken. 

”Vi bör återkoppla till leverantör hur mycket vi reparerar deras maskiner” 

(Underhållsingenjör, Volvo PT) 

Volvo PT anser även att de kontinuerligt behöver förse leverantörerna med information om 

reparationsärenden som Volvo PT utför på deras maskiner för att skapa en medvetenhet hos 

leverantören om hur deras utrustning fungerar över tid. 

4.7.1 Gate W - Avsluta garantitid 

Volvo PT skall innan garantitiden avslutas utföra ytterligare kapacitet och cykeltidstester 

samt kvalité-, reliabilitet- och tillgänglighetstester. Utöver detta skall samtliga garantiärenden 

vara avslutade. 

Garantiärenden 

Volvo PT anser att de överlag har dåliga rutiner hur de ska hantera sin utrustning mellan Gate 

C och Gate W. De känner även en del osäkerhet om vilka ärenden som skall hanteras som ett 

garantiärende. Volvo PT ser att rutiner mellan dessa gater måste etableras samt att de bör 

förse sina leverantörer med nödvändig historik rörande reparationsärenden för att de skall 

kunna få en bättre översikt av sina maskiner.  

4.8 Övergripande för samtliga faser 

Vissa av de synpunkter som tagits upp under datainsamlingen har berört frågor som är 

aktuella över hela projektens gång och inte bara för en särskild fas. 

Kommunikationsstrategi 

Generellt sett tycks båda leverantörerna vara nöjda med Volvo PTs sätt att arbeta och 

kommunikationsstrategin har fungerat väl. Leverantör A känner att de har en god kontakt till 

samtliga projektledare där de behandlar varandra med respekt och humor, vilket är något som 

de inte har med många kunder. De känner även att förtroendet för varandra har växt under det 

senaste projektet. Även Leverantör B påpekar att de tycker om att arbeta med Volvo PT trots 

att situationen är som den är. De tycker att Volvo PT har förmågan att hålla konstruktiva 

samtal med en bra attityd.    

“De månadsavstämningar som har utförts är viktiga och har fungerat bra” 

(Projektledare, Volvo PT) 

Åsikten från Volvo PTs sida är att de kontinuerliga avstämningsmötena, som görs via telefon 

och konferens-samtal, har varit lyckade. Det är snarare de fysiska mötena som Volvo PTs 

personal har mer att önska ifrån även om åsikten är att de rent praktiskt utförts väl. Problemet 

har istället legat i förberedelserna inför dessa möten, vilket är en utmaning att få till med 

tanke på att det är många funktioner som blir berörda samtidigt som endast ett begränsat antal 

funktioner kan delta i mötena. 
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Leverantörernas vilja att samarbeta 

För de anskaffningsprojekt som studien tagit hänsyn till har Volvo PT haft en övergripande 

styrka då samtliga projekt löpt parallellt, vilket har medfört att de olika projektgrupperna 

kunnat samarbeta, ta lärdomar av varandra och kunnat få rabatter av leverantörer tack vare 

stora beställningar. 

De finns en vilja från både Lev. A & Lev. B att lösa problem. De är villiga 

att göra förändringar. 

(Beredare, Volvo PT) 

Trots alla förseningar och diskussioner som har uppstått i projektet uttrycker representanter 

från Volvo PT att det finns en stark vilja hos leverantörerna att rätta till felaktigheter som 

uppstår, samt att om Volvo PT vill utföra särskilda förändringar som faller utanför kontraktet 

är leverantörerna villiga att samarbeta för att lösa det.   

“Troligtvis är det på grund av Leverantör Bs överbelastning som de inte 

tagit den hjälpande handen” 

(Säljagent) 

 

När det var som mest kritiskt med Leverantör Bs projekt ville Volvo PT hjälpa dem reda ut 

situationen genom att föreslå att de skulle besöka Leverantör A och ta lärdom av deras 

process. Både Volvo PT och säljagenten stod bakom detta förslag som ansågs vara ett bra 

tillfälle för Leverantör B att se hur ett annat företag tagit sig ur en situation som liknade 

deras. Leverantör B tog dock aldrig tillfället i akt och studiebesöket ägde aldrig rum. 

Säljagenten förklarade att detta troligtvis berodde på att Leverantör B var såpass över-

belastade att de inte kunde avvara tiden som krävdes för ett sådant studiebesök. 
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5 Analys 

I följande avsnitt kommer en analyserande diskussion föras med hänsyn till den empiriska 

redovisningen. Inledningsvis analyseras Volvo PTs projektmodell för att därefter föra en 

analys med utgångspunkt från studiens första frågeställning. 

5.1 Analys av Volvo PTs anskaffningsprocess 

Då det är nödvändigt att skapa en grundläggande förståelse för Volvo PTs arbetssätt inleds 

avsnittet med en analys av deras projektmodell, följt av en diskussion om hur väl denna 

efterföljts i praktiken. Därefter analyseras leverantörernas synpunkter på anskaffnings-

processen och avslutningsvis förs en diskussion kring hur leverantörsutveckling kan 

appliceras på Volvo PTs anskaffningsprocess utifrån insikterna som framkommit från den 

empiriska undersökningen.  

5.1.1 Volvo PTs projektmodell 

Volvo PTs projektmodell är tydlig när det kommer till vilka tekniska leveranser som ska 

erhållas vid modellens olika faser. Detta stämmer överens med Hallin & Karrbom 

Gustavssons (2012, s.64-69) åsikt om att en projektmodell tydligt ska visa alla steg som ska 

tas i ett projekt, innehållande både gates och beslutspunkter. Genom detta kan Volvo PT ha 

god genomgående kontroll av projektet för att säkerställa att de skall nå sitt mål. 

Volvo PTs projektmodell kan däremot ses som bristfällig i det avseende att den explicit 

fokuserar på vad som ska levereras, snarare än att även ta hänsyn till hur det ska levereras. 

Den fokuserar med andra ord på leveranser istället för ledning vilket inte är tillräckligt enligt 

Hallin & Karrbom Gustavsson (2012 s.64-69), som påpekar att en stage-gate modell bör visa 

hur projektet ska ledas både på sekventiell och linjär nivå. Med det menas att den i förväg 

anger hur projektet ska ledas genom olika faser som tidsmässigt följer efter varandra. Empirin 

tyder på att bristen på ledningsstöd i projektmodellen gör att kravet på erfarenhet från intern 

projektledning blir extra stort. Det kan leda till problem när kunskap ska överföras till nya 

projektledare och personalresurser i övrigt. Med dagens utformning blir nya projektledare på 

Volvo PT tvungna att begå sina egna misstag och själva samla information för leda ett projekt 

effektivt.   

Samtidigt innebär detta att det inte finns mycket rutiner och standarder för hur projekt-

ledningen ska utföras, vilket också kan ha positiva effekter. Exempelvis har både Volvo PT 

och leverantörer uttryckt hur vissa aktiviteter skiljer sig från projekt till projekt och således 

bör planeras projektvis. En projektmodell som är styrd på ett sätt som gör att den vägleder på 

en detaljerad nivå kan således motverka projektledaren eller medarbetarnas möjligheter till att 

hitta nya lösningar för att driva projektet. Detta tar Hallin & Karrbom Gustavsson (2012, 

s.68) upp som ett möjligt problem för strikt styrda projektmodeller med förklaringen att de 

kan hämma improvisationsförmågan. 
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Detta kan innebära om Volvo PT i detta fall skulle följa en strikt styrd stage-gate modell 

skulle kunna tappa sin förmåga att hitta nytänkande aktiviteter om hur ett problem eller 

situation ska hanteras eller effektiviseras. 

”Vi utförde indirekt en P1 och P2, först en TS-granskning sedan en 

provkörning vilket gav ett bra resultat.” 

(Teknisk projektledare, Volvo PT) 

Detta citat visar hur projektgruppen på egen hand fick hitta en lösning för hur provkörningen 

hos leverantör systematiskt och kontrollerat skulle kunna genomföras. En trolig konsekvens 

av det bristfälliga ledningsstödet i projektmodellen är att projektgruppen tvingats ta egna 

initiativ för att effektivisera deras process. 

5.1.2 Volvo PTs anskaffningsprocess i praktiken 

Hur fungerar Volvo PTs anskaffningsprocess i praktiken? 

För att ge en sanningsenlig bild av Volvo PTs anskaffningsprocess räcker det inte bara att 

granska deras projektmodell. I detta avsnitt läggs fokus på hur denna modell tillämpas i 

verkligheten. 

Bristfällig förstudie 

Den huvudsakliga skillnaden mellan Volvo PTs projektmodell och det faktiska utförandet av 

projektet är förstudien. I fokusgrupperna ifrågasatte Volvo PT-medarbetare ifall det dem 

gjorde ens kan kallas för en förstudie, och uttryckte samtidigt att det finns ett behov av göra 

detta mer utförligt och involvera fler funktioner. 

Orsaken till att förstudien inte genomfördes på korrekt vis var att projektgrupperna drevs till 

att lägga beställningar på maskinerna såpass tätt inpå den officiella starten av projektet. Därav 

fanns inte det utrymme för förstudien som är nödvändigt för projekt i denna omfattning. 

Kuster et al., (2015) beskriver förstudien som det tillfälle då problem noggrant identifieras för 

att kunna utveckla och klargöra mål i ett projekt. Dessutom skall det under förstudien föras en 

diskussion om grundläggande angreppssätt och lösningar till problemet, och ett beslut skall 

tas om vilket alternativ som är mest lämpat. I enlighet med detta resonemang har Volvo PT 

misslyckats med att inför beställning identifiera olika lösningar till problemet, och därefter 

besluta vilken lösning som är lämpligast. Detta övervägande har istället skett löpande genom 

projektets gång vilket skapat merkostnader och förseningar även för sammanhängande 

aktiviteter. 

Kontinuerliga förändringar 

Som ett resultat av den bristfälliga förstudien hann inte överväganden göras tillräckligt 

utförligt, vilket ledde till att en stor mängd förändringar varit nödvändiga under projektens 

lopp. Både i intervjuer med leverantörer och i fokusgrupper med Volvo PT-medarbetare har 

personer uttryckt sig kritiskt till mängden förändringar som initierats av båda parter, ofta i 

fråga om koncept och layout. Problemet har varit att många av förändringarna initierats i sena 

faser av projektet vilket medfört svårigheter i fråga om exmepelvis synkronisering till övriga 

maskiner och redigeringar i dokumentation. 
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Sena förändringar gör nämligen att andra aktiviteter behöver modifieras för att kunna förhålla 

sig till den aktuella förändringen, något som blir alltmer krävande desto längre projektet 

fortskridit. Ett förslag som kommit från både Leverantör B och i en av fokusgrupperna med 

Volvo PT är att införa ett stadie vartefter inga förändringar i maskinens design eller detalj-

ritning är tillåtna eller åtminstone bär märkbara konsekvenser. Detta kallas design freeze, 

vilket beskrivs av Kerzner (2014, s.123) som en punkt i ett projekt då inga ytterligare 

förändringar i produktens design kan genomföras utan att det leder till en ekonomisk risk för 

initiatorn och/eller en förskjutning av tidsplanen. Detta förutsätter att en utförlig förstudie 

genomförs, som tidigare nämnt, eftersom att tiden som är nödvändig för att fastslå en design 

bör avsättas just i förstudien snarare än utbrett över hela projektet. 

Leverantörers förhållning till Volvo PTs projektmodell och krav 

Något som inte synliggörs i projektmodellen är leverantörernas förhållning till den. Både 

Volvo PT och leverantörerna har konstaterat att detta inte fungerat fullt ut i projekten. Detta 

aktualiserades exempelvis vid Gate R då Leverantör B inte hade gjort de framåtskridanden 

som Volvo PT hade förväntat sig när de besökte leverantören. Leverantör B’s förklaring till 

detta var att de har en egen projektmodell som inte är synkroniserad till Volvo PTs. Ett annat 

exempel är då Volvo PT kräver att leverantörerna två veckor innan Gate P ska skicka 

underlag som ska intyga att de är redo för provkörningstillfället. Från Volvo PTs perspektiv 

låter förstås detta fullt rimligt, men för leverantörerna innebär det att två veckor skalas av från 

tidsplanen och att arbetet på plats hos leverantören upphör under denna period. 

Stage-gate modeller har kritiserats för att stirra sig blint på interna projektprocesser och inte 

ta hänsyn till externa faktorer (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012 s.64-69). Ett 

anskaffningsprojekt som involverar en eller flera leverantörer har många yttre faktorer som 

påverkar förhållandet till de interna projektprocesserna. För att projektmodellen ska bli ett bra 

ledningsverktyg behöver Volvo PT ta hänsyn till de yttre faktorer som kan påverka 

processen, såsom exempelvis leverantörens projektmodell och tidsplan.  Om inte detta är 

möjligt bör Volvo PT göra insatser för att tydliggöra sitt arbetssätt för leverantörerna så att de 

kan anpassa sig till det. 

Detsamma gäller för Volvo PTs ramverk för krav som utgörs av den tekniska specifikationen. 

Det har i fokusgrupperna uttryckts en missbelåtenhet till leverantörernas förhållande till detta 

ramverk då Volvo PT upptäckt flertalet avvikelser från den. I teorin konstateras det att det 

ligger i leverantörers intresse att uppfylla köpande företags förväntningar. Problem kan 

uppstå ifall förväntningarna inte är tillräckligt höga eller ifall förväntningarna inte 

kommunicerats ut på ett tillräckligt tydligt sätt (Chen et al., 2015). Det är den senare 

förklaringen, det vill säga otydlig förmedling och förståelse för kraven, som stämmer in i 

fallet med Volvo PT och deras TS. I fokusgrupperna förklarade Volvo PTs personal att de 

inte längre kompromissar lika mycket för den tekniska specifikationen som de gjort förr, men 

att de inte klargjort detta för leverantörerna. Leverantörerna har således förhållit sig till den 

kravbild för den tekniska specifikationen som rådit vid tidigare anskaffningsprojekt, 

ovetandes om att Volvo PT numera ägnar sig åt hårdare uppföljning.  
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5.1.3 Leverantörers syn på Volvo PTs anskaffningsprocess 

Hur ser Volvo PTs leverantörer på Volvo PTs sätt att arbeta gällande anskaffningar? 

I det stora hela beskriver leverantörerna Volvo PTs arbetssätt som strukturerat och 

kommunikativt. De är nöjda med den personliga kontakten och stämningen som råder vid 

möten och besök, även om de också påpekar att Volvo PTs personal ibland kan vara svåra att 

få tag på. Vidare beskrivs Volvo PT som en bra kund med höga krav. 

Det finns dock utrymme för förbättring, och det som leverantörerna har klart flest synpunkter 

på är restpunktshantering, vilket är förståeligt eftersom att det är avgörande för 

leverantörernas göromål. 

Restpunktshantering har en central roll för anskaffningsprojektens framskridning. Enligt 

Volvo PTs projektmodell ska leverantörer släcka alla restpunkter i ett projekt innan 

utrustningen kan tas över och garantitiden kan påbörjas. En orsak till att så många projekt har 

blivit försenade är att leverantörerna inte har hanterat alla restpunkter vilket förhindrar Volvo 

PT att överlämna utrustningen till interna kund. I denna studie definieras en restpunkt som: 

”Ett moment eller en teknisk specifikation som i enlighet med kontraktet inte uppfyllts i 

projektet” 

(Egen definition) 

Det finns en viss osämja mellan Volvo PT och leverantörer när det kommer till innebörden 

och relevansen för dessa restpunkter. Leverantörer menar att en del av dessa restpunkter inte 

har någon inverkan på maskinens driftduglighet och att de därför inte bör förhindra 

leverantörerna att uppfylla Gate T, medan Volvo PT stödjer sig mot kontraktet som förklarar 

vilka restpunkter som ska uppfyllas vid detta stadie. Leverantörer ser Gate T som en viktig 

gate i deras projekt då det är en tidpunkt då en del av den totala betalningen släpps. Dessutom 

är det vid passering av Gate T som garantitiden på maskinen påbörjas vilket också är viktigt 

att ta i beaktning. 

Genom datainsamlingarna har det blivit tydligt att den ena leverantören haft klart större 

problem med restpunktshanteringen än den andre. Gate T, det vill säga tillfället då 

restpunkterna ska vara avklarade, beskrivs av den ena leverantören som ”fienden” och av den 

andre som ”en enkel uppgift”. Trots detta påpekar båda att det finns en skevhet i det faktum 

att restpunkter gällande dokumentation, skyltar och översättningsfel, som inte påverkar 

maskinens driftduglighet, hindrar dem från att uppnå Gate T och på så vis aktiverandet av 

garantitiden, samt erhållandet av en del av betalningen. Dessutom har Volvo PT redan dessa 

maskiner i drift trots att Gate T inte överlämnats till leverantör. Det innebär att Volvo PT kan 

producera utan att ha betalat leverantören fullt ut och utan att garantitiden startats. Den 

inverkan som detta har på just förseningar har att göra med hur restpunkter sorteras och 

således prioriteras. Istället för att ha restpunkterna ihopbuntade är leverantörernas förslag att 

de delas in utefter deras inverkan på maskinens driftduglighet. De restpunkter som har en 

betydelse för driftdugligheten bör behållas vid Gate T, medans de övriga bör förflyttas till 

nästkommande gate, Gate C. Vi ser som sannolikt att denna förändring skulle ge leverantören 

möjligheten att mer strukturerat allokera sina resurser och dessutom ge Volvo PT en mer 

realistiskt genomförbar aktivitetslista.  
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Detta går i enlighet med Dinsmore & Cabanis-Brewin (2006, s.353) som betonar att det i en 

projektmiljö är omöjligt att alltid hålla alla berörda parter nöjda, men att det däremot är 

kritiskt att vara uppriktig och realistisk i fråga om kapacitet. De exemplifierar detta med 

förklarningen att det som de berörda parterna i realiteten är ute efter är en logisk tidsplan, 

även om deras första reaktion ofta är att pressa projektet till att arbeta hårdare. 

5.2 Leverantörsutveckling på Volvo PT 

På vilket sätt skulle leverantörsutveckling kunna implementeras i Volvo PTs 

anskaffningsprocess för att uppnå högre leveransprecision? 

I detta avsnitt kommer det resoneras för möjligheterna till att implementera leverantörs-

utveckling i Volvo PTs arbete med anskaffningar. Inledningsvis analyseras Volvo PTs arbete 

med de aktiviteter som det redogjordes för i teoriavsnittet. Därefter sammanfattas Volvo PTs 

generella förhållningssätt till leverantörsutveckling, för att avslutningsvis föra en diskussion 

om vad ett förbättrat arbete med leverantörsutveckling skulle kunna leda till. 

5.2.1 Leverantörsutvecklingsaktiviteter på Volvo PT 

I tabell 7 återupptas de leverantörsutvecklingsaktiviteter som beskrivits i teoriavsnittet och en 

bedömning har gjorts av Volvo PTs nuvarande utförande av respektive aktivitet. 

Bedömningen har utförts genom att utvärdera i vilken skala Volvo PT har utfört respektive 

aktivitet i förhållande till vad teorin beskriver. Bedömningen baseras dels på Volvo PTs 

utförande men även på de förbättringsmöjligheter som identifierats genom studien. 

Tabell 7 (Chen et al., 2015; Bai & Sarkis, 2011) 

Kategori Leverantörsutvecklingsaktivitet Utförandet i projekten 

(Obefintligt | Bristfälligt | Utförligt) 

Kunskapsöverföring 

Utbildning av personal Bristfälligt 

Besök på anläggningar & samlokalisering Bristfälligt 

Investerings- och 

resursöverföring 

Involvering av leverantörer Obefintligt 

Direkta incitament Bristfälligt 

Feedback och kommunikation 

Förväntningar på prestation Bristfälligt 

Informationsdelning och dynamisk 

kommunikation 
Bristfälligt 

Ledning och organisatoriska 

åtgärder 

Utvärdering av leverantörer Bristfälligt 

Gradering av leverantörer Utförligt 
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Utbildning av personal – Bristfälligt 

I denna studies sammanhang syftar utbildning på den undervisning som ges beträffande 

Volvo PTs process för anskaffningar och deras arbetssätt. 

Carr et al. (2008) skriver att det slutgiltiga målet med utbildning av personal är att förbättra 

leverantörers kvalitet, flexibilitet och leveransprestation samt minska deras kostnader. Detta 

görs genom att lära personalen hur arbete bedrivs för att kontinuerligt förbättra deras 

verksamhet. Det har framgått att leverantörer haft en del svårigheter med att begripa eller 

förutse hur Volvo PT arbetar. Detta kan exemplifieras med uttalanden så som att Leverantör 

B tog för lätt på arbetet i de tidiga faserna, ovetandes om Volvo PTs höga krav, samt att 

Leverantör A först i det andra projektet hade en utbredd förståelse om hur projektet skulle 

genomföras. Situationer som dessa har ofta sin rot i köparens oförmåga att tydligt 

kommunicera sina krav, vilket Ishikawa & Lu (1985, refererad i Lascelles & Dale, 1990) 

undersökt då köparens otydliga kommunikation av kravbilden låg till skuld för bristande 

överenstämmelser i 70 % av de fall som studerades. 

Volvo PT är skeptiska till leverantörernas förståelse för vad som ska utföras vid respektive 

gate i och med att de vid flera tillfällen varit oförberedda när Volvo PT har besökt dem. 

Volvo PT har själva medgivit att deras instruktioner kan vara ospecifika och otydliga. Det 

kan handla om smådetaljer som kan skapa förvirring, som exempelvis användandet av ordet 

princip vid förklaring av riktlinjer för leverantören, vilket kan tolkas på olika sätt av olika 

personer. I detta avseende skulle sådana frågor kunna klargöras under en utbildning från 

Volvo PTs sida där de kan specificera vad de förväntar sig utav leverantören. 

För företag eller projektteam som inte har någon erfarenhet från att leverera produktions-

utrustning till Volvo PT indikerar den empiriska undersökningen på ett behov av en 

grundläggande förståelse för Volvo PTs sätt att bedriva dessa projekt. Förhoppningen är att 

det ska hjälpa leverantören att synkronisera sitt arbete med Volvo PTs redan från start av det 

första projektet. Carr & Kaynak (2007) skriver att genom en gemensam utbildning mellan 

leverantör och köpare förbättras dessutom kommunikation och ett gemensamt språk utvecklas 

mellan parterna. Eftersom att detta bidrar till att leverantören kan få en bättre förståelse för 

köparens krav kan deras verksamhet prestera bättre. 

I nuvarande situation erhåller leverantörerna inte dessa erfarenheter förrän efter genom-

förandet av det första projektet med Volvo PT, vilket bevisligen varit kostsamt eftersom att 

förseningarna som detta medfört även smittat de påföljande projekten i en slags kedje-

reaktion. Även säljagenten som intervjuades var inne på samma spår och förklarade att 

många av förseningarna som hade uppstått i de senare projekten hade sin grund i att just det 

första projektet hade gått snett. Vår uppfattning är att bristen på utbildning kopplat till 

projektgenomförandet bidrar till en osäkerhet i processen och en otillräcklig synkronisering 

av arbetssätten. 
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Besök på anläggningar & samlokalisering – Bristfälligt 

En av de mest upprepade synpunkterna från Volvo PTs håll är de begränsade besöken hos 

leverantörer och vilka problem detta skapat. Det gäller inte bara antalet besök som gjorts utan 

även de personer och funktioner som får tillåtelse att följa med. Volvo PTs personal är tydliga 

med att det måste ges mer utrymme för besök i framtida anskaffningsprojekt. Vidare 

beskriver personalen att det är viktigt att kunna belägga personal med fulla arbetsdagar hos 

leverantören för besöken ska bli effektiva. Personalens dagliga uppgifter ska även kunna 

täckas upp på sin ordinarie arbetsplats vilket anses hopplöst med den resursbrist som råder. 

Chen et al. (2015) påvisar att återkommande besök av köpande företags personal på 

leverantörens anläggning hjälper leverantören att uppnå förbättrade prestationer. 

I Volvo PTs fall har projekten lidit av de reserestriktioner som initierats av ledningen. Detta 

gjorde exempelvis att ett fåtal personer under Gate P fick lov att ta ansvar för att kontrollera 

moment som egentligen berörde andra kompetensområden än deras egen. 

Leverantörernas bild var att Gate P var för omfattande och att Volvo PT ställde orimliga krav 

i fråga om vad som skulle uträttas inom den begränsade tidsramen. En av synpunkterna 

gällde de underlag som leverantören förväntades skicka till Volvo PT två veckor innan Gate 

P. Denna process skulle möjligtvis kunna underlättas genom att Volvo PT stationerade 

personal hos leverantören strax innan Gate P för att på plats försäkra sig om att leverantören 

är redo för provkörningstillfället. Även om detta skulle medföra en viss kostnad är det 

lättviktigt i jämförelse med konsekvenserna av en misslyckad provkörning. Gadde & 

Håkansson (1994a) skriver att stationering av personal dessutom kan fungera som en länk 

mellan det köpande företaget och leverantören. Med detta anser vi att samtidigt som Volvo 

PT kan stationera personal hos leverantör som ska fungera som en stödresurs kan även denna 

person finnas som en länk för Volvo PT för att kunna driva på arbetets framdrift. Detta 

sammanfaller med vad Gadde & Håkansson (1994a) beskriver med att genom närvaro i den 

andra partens verksamhet kan stöd ges för att hjälpa till med att reda ut interna problem. 

Volvo PT har arbetat med stationering av personal på ett reaktivt vis, genom att oftast inte 

skicka personal förrän leverantörerna stött på ett problem. Inom detta område finns det 

utrymme för förbättring och ett bra initiativ av Volvo PT hade varit att ta det till nästa steg 

genom att arbeta proaktivt och stationera personal innan problem uppstår.  

Involvering av leverantörer - Obefintligt 

I Volvo PTs anskaffningsprocess finns inga incitament för att involvera leverantörer i ett 

tidigt stadium i projektet utan projektgruppernas första träff sker vid uppstartsmötet. Gadde 

och Håkansson (1994b, s.83) skriver att upp till 80 % av kostnaderna bestäms i 

konstruktionsstadiet. I nuläget tillkommer ytterligare kostnader för Volvo PT i sena faser av 

projektet på grund av det stora antalet förändringar som orsakats av den bristfälliga 

förstudien. Den bristfälliga förstudien har nämligen gjort att Volvo PT inte tagit hänsyn till 

alla nödvändiga funktioner och aspekter. Om Volvo PT skulle involvera leverantörer tidigare 

i projektet skulle många av de tillkommande kostnaderna kunna undvikas och Volvo PT 

skulle därmed få en mer exakt projektbudget. 
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I Volvo PTs anskaffningsprocess sker förstudien innan valet av leverantör för projektet, 

vilket förstås är ett hinder för att involvera leverantören i förstudien. Förr har dock Volvo PT 

vid några enstaka fall fått input av leverantörer vid köp av viss produktionsutrustning. Om det 

skulle vara möjligt att framöver involvera resurser från leverantör i förstudien skulle de 

kunna bidra till att göra komponenter mer produktionsvänliga, sänka kostnader för utveckling 

och tidigt kunna identifiera vad som kommer bli kostsamt i projektet (Gadde & Håkansson, 

1994a). 

Dessutom är leverantörer mer benägna att ta ansvar för garantikostnader om de själva har 

varit involverade i ett tidigt stadium av konstruktionsfasen. Det är på så vis möjligt att 

leverantörer skulle vara mer benägna att hantera eventuella funktionsproblem ifall de själva 

varit med i utformningen av utrustningen, och således varit en bidragande orsak till problemet 

(Lascelles & Dale, 1988, refererat i Lascelles & Dale, 1990).  

Direkta incitament – Bristfälligt 

Volvo PTs tillvägagångssätt för att använda direkta incitament i sina anskaffningsprojekt kan 

konkretiseras i två metoder. Den första är att förhandla med böter. Anskaffningsprojekten 

innefattar kritiska deadlines där leverantören riskerar att åläggas med böter om de inte lyckas 

leverera i tid. Volvo PT kan dock erbjuda sig att omvandla böterna till tjänster som de kan ha 

nytta av. Detta kan ses som ett mer ekonomiskt alternativ för leverantörerna och kan 

uppmuntra dem till att göra en extra insats för att undvika ytterligare kostnader.  

Den andra metoden för direkta incitament som Volvo PT använder sig av är uppdelningen av 

betalning över projektets olika stadier. Leverantörerna får nämligen ut delar av den totala 

betalningen vid passeringen av vissa utvalda gater. Detta fungerar som ett incitament för att 

leverantörerna ska nå gaterna ifråga. I fokusgrupperna har Volvo PTs personal diskuterat 

möjligheterna till att ändra den nuvarande portioneringen av betalning och fördela om för att 

öka leverantörernas drivkraft till de gater som Volvo PT funnit problematiska. Exempelvis 

har ett förslag varit att införa en delbetalning vid Gate R eftersom Volvo PT var missnöjda 

med leverantörernas framåtskridanden vid detta stadie. Genom att skapa ett incitament i form 

av en procentsats av den totala betalningen skulle leverantörernas drivkraft till att uppnå 

målen med gaten kunna öka. 

Eftersom att förändringar som dessa inte handlar om att aktivt involvera sig i leverantörens 

verksamhet, utan istället handlar om att leda leverantören, finns det en risk att det agerandet 

betraktas som ett hot. Ifall Volvo PT väljer att portionera om delbetalningarna är det därför 

viktigt att ta leverantörens agerande och attitydförändring i beaktning ifall fördelarna med 

implementeringen ska bli långvarig (Schon, 1971, refererad i Lascelles & Dale, 1990).  

Bortsett från dessa två metoder kan även det faktum att leverantörerna varit medvetna om 

Volvo PTs omfattande kapacitetsökning till viss del ses som ett incitament. 

Krause et al. (2000) visar i sin studie att incitament som säger att förbättrad prestation 

belönas med utökade affärer och status inför framtiden kan motivera leverantörer att förbättra 

sig. Om leverantörerna sett Volvo PTs kapacitetsökning som en möjlighet till framtida affärer 

kan detta således haft en positiv inverkan på deras vilja att förbättra sig, även fast det inte 

varit något avsiktligt incitament från Volvo PTs sida. 
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Förväntningar på prestation – Bristfälligt 

Volvo PTs förväntningar på leverantörers prestationer bedöms vara höga, vilket dels 

leverantörerna konstaterat i intervjuer men även av Volvo PTs medarbetare i fokusgrupper. 

Däremot kan det ifrågasättas hur väl dessa förväntningar kommuniceras ut till leverantörerna. 

En leverantör beskrev exempelvis hur de först i det andra projektet förstod sig på Volvos 

kravbild. Från Volvos sida har det förklarats att de nuförtiden är hårdare mot leverantören i 

fråga om att uppfylla den tekniska specifikationen, vilket de även tillkännager att de inte varit 

tydliga med gentemot leverantörerna. 

Utifrån den teori som behandlar denna fråga kan problemet delas upp i två aspekter; dels ska 

det ställas tillräckligt höga krav och dels ska det finnas tydlighet i förmedlingen av dessa krav 

(Chen et al., 2015). På så vis bedöms Volvo PT uppfylla den första aspekten men inte den 

andra, det vill säga att tydligt förmedla kraven och säkerställa att leverantören förstår. Volvos 

kravbild kan förhoppningsvis kommuniceras ut till leverantörer på ett bättre sätt genom att 

inkludera denna aspekt i utbildningsprogrammet för leverantörer som berördes i avsnittet 

Utbildning av personal. 

Informationsdelning & dynamisk kommunikation – Bristfälligt 

Volvo PT har etablerat en kommunikationsplan under anskaffningsprojektet där de varje 

vecka har ett telefon- eller konferensmöte med sina leverantörer. Detta uppskattas bland 

Volvo PTs leverantörer och faller samman med Chen et al. (2015) som skriver att på bästa 

sätt motivera leverantörer behövs öppen och frekvent kommunikation mellan det köpande 

företagets personal och leverantören. 

Under dessa möten är det dock viktigt att det finns en tydlig agenda så uppföljningen blir 

effektiv och strukturerad. En leverantör till Volvo PT anser att deras veckomöten är bra men 

att fokus ofta tappas på det viktiga som anses vara restpunktlistan. Det har i fokusgrupperna 

med Volvo PT uttryckts att information inte sällan faller mellan stolarna under stora projekt 

som dessa, vilket försvårar för personal att följa upp sitt arbete. Ishikawa & Lu (1985, 

refererad i Lascelles & Dale, 1990) skriver att kommunikation inom leverantörskedjor i 

allmänhet är dålig och att det är vanligt att varken leverantören eller kunden inser hur 

bristfällig kommunikationen faktiskt är. För att Volvo PT ska förbättra sina förutsättningar 

för att börja arbeta med leverantörsutveckling bör de tillsammans med leverantör tidigt i 

projektet etablera en mer utförlig kommunikationsplan som berör såväl frekvens som 

kommunikationssystem. Ett lyckat arbete med kommunikation uppnås genom frekventa 

insatser, personlig inblandning av personal och genuina ansträngningar (Giunipero, 1990, 

refererat i Krause et al., 1998). 

Personal på Volvo PT har även antytt att ett strukturerat sätt att dela information och filer till 

sina leverantörer saknas. Både Kraut et al. (1999) och Leek et al. (2003) skriver att IT-system 

kan erbjuda ytterligare möjligheter att dela information men behöver inte ersätta face-to-face-

kommunikation. Ifall Volvo PT tillsammans med leverantör etablerar en strukturerad 

uppföljningsmall, alternativt en IT-baserad lösning, skulle det som diskuteras under möten 

kunna dokumenteras bättre och således kunna tas tillvara på ett mer strukturerat och effektivt 

sätt.  
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Detta förslag går i enlighet med Sako (1999) som skriver att etablering av ett nätverk eller en 

plattform kan förenkla kontinuerlig kommunikation och lärande mellan de inblandade 

parterna. Ett IT-system skulle på sådant sätt kunna eliminera eventuella svårigheter med 

informationsbytet mellan parterna.  

När det kommer till dynamisk kommunikation har Volvo PT fått mycket positiva utlåtanden 

från leverantörer. Personalen på Volvo PT beskrivs som trevliga, humoristiska och tillmötes-

gående. Genom att tidigt involvera sig i en öppen och frekvent kommunikation och öppna 

upp kanaler för kommunikation ökas båda parters förståelse och vilja till konfliktlösning 

(Humphreys et al., 2004). Utifrån detta kan en styrka mellan Volvo PT och leverantörerna 

identifieras vilket förmodligen har varit en del av räddningen för särskilda kritiska moment i 

projektet. 

Utvärdering av leverantörer – Bristfälligt 

Volvo PTs insatser för att utvärdera leverantörer bedöms som bristfälligt då de i vanliga fall 

endast genomför en mycket enkel och lågprioriterad projektsummering. Visserligen har de 

fått support med detta genom denna studie, som till viss del fungerar som en utvärdering för 

Volvo PTs senaste anskaffningsprojekt, men då det varken ingår i deras projektmodell eller 

kommer vara återkommande i framtida projekt har detta bortsetts från i bedömningen. 

Eftersom anskaffningar av produktionsutrustning i stort sett är ett gemensamt projekt mellan 

en köpare och leverantör är det viktigt att båda parter kan ta del av utfallet från utvärderingen. 

Detta ger även leverantörerna möjligheten att få en insikt om hur kunden bedömer deras 

prestation. När Lascelles & Dale (1990) skriver om barriärer för leverantörsutveckling 

nämner de att leverantörer sällan tar reda på vad deras kunder tycker och tänker. Författarna 

beskriver detta förhållningssätt som ”inga nyheter är goda nyheter”. Detta medför att om 

Volvo PT inte kan visa leverantörerna deras eventuella förbättring eller försämring så kan 

inga åtgärder hos leverantörerna förväntas.  

Detta skulle av allt att döma kräva en redan god relation mellan Volvo PT och leverantören i 

fråga för att undvika en bitter stämning och anklaganden. 

Ett gemensamt utvärderingstillfälle med deltagare från både leverantör och Volvo PT skulle 

troligtvis öka förståelsen för varandras arbete och öppna för förslag om förbättringar i 

områden som identifierats som bristfälliga av den andra parten, vilket är den önskvärda 

påföljden av utvärderingar av leverantörer (Wagner & Krause, 2009). 

Gradering av leverantörer – Utförligt 

Volvo utvärderar sina leverantörer i tvärfunktionella grupper där samtliga deltagare får 

ventilera sina åsikter vilket Bergman & Klefsjö (2012 s.303), skulle beskriva som ett 

kännetecken av modernt inköp. Funktionernas betyg slås ihop och bildar ett slutbetyg för 

leverantören. De olika leverantörernas betyg sammanfattas i den så kallade preferred 

supplier-listan, med en rangordning av önskvärda leverantörer utefter vardera maskintyp. 

Detta är en vanlig process som förekommer ofta bland företag som vill få en översikt av sina 

leverantörer (Chen et al., 2015). Preferred supplier-listan har genom fokusgrupperna visats 

vara uppskattad av personalen eftersom den hjälper projektgrupperna att spara tid genom att 

rekommendera leverantörer, delvis baserat på andra projektgruppers erfarenheter.  
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Även om det framförts förslag på nya bedömningskriterier för gradering av leverantörer har 

arbetet med detta bedömts som utförligt, då de potentiella förändringarna är för 

detaljinriktade för denna studies tillämpningsområde. 

5.3 Behovet av leverantörsutveckling på Volvo PT 

Utifrån studiens granskning av Volvo PTs anskaffningsprocess finns det tydliga indikationer 

på ett behov av leverantörsutveckling. Det har inte identifierats några klagomål beträffande 

produktionsutrustningens prestanda eller kvalité, utan problemet ligger istället i att 

utrustningen inte blir färdigställd i tid, vilket i sin tur utlöser andra problem för Volvo PT. För 

att förbättra leverantörernas prestation med avseende på projektförseningar, bedöms 

leverantörsutveckling vara ett välbetänkt verktyg vilket faller samman med den forskning 

som gjorts inom ämnet (Krause et al., 2007), (Krause, 1997). 

Ifall Volvo PT väljer att göra en insats i denna fråga gäller det att vissa förutsättningar är 

uppfyllda. En förutsättning är att Volvo PT skall se en förändringsvilja från leverantörerna. 

En annan omständighet som bör infrias är att relationen till leverantören funnits länge och att 

den med all sannolikhet kommer bestå under en tid framöver. Om inte dessa förutsättningar 

uppfylls kan insatsen vara förgäves och ödsla tid och resurser. 
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6 Slutsats 
VPM – Volvo Equipment Procurement model 

I följande avsnitt presenteras de slutsatser som dras utifrån studiens granskning av Volvo 

PTs nuvarande projektmodell, dess praktiska utförande och de möjligheter till förbättring 

som finns för projektens utförande. Avslutningsvis redogörs det för hur insikterna från denna 

fallstudie kan fungera som lärdomar för liknande företag som bedriver anskaffningsprojekt. 

Hur fungerar Volvo PTs anskaffningsprocess i praktiken? 

Den primära slutsatsen för Volvo PTs praktiska genomförande av anskaffningsprojekt är att 

förstudien görs på ett såpass ostrukturerat vis att det är tvivelaktigt att det ens kan kallas för 

förstudie. Detta har en kritisk betydelse då flertalet överväganden skjuts upp till senare delar 

av projektet, gällande exempelvis metodval, resursplanering och maskinens funktionalitet, 

och vardera potentiell förändring kräver allt som oftast modifieringar på andra håll i 

projektet. Konsekvensen blir mängder av oförutsett arbete vid de alltjämnt förekommande 

projekt-förändringarna, vilket påverkar tidsplanen och resursåtgången. 

Vidare har det visat sig att leverantörernas förhållning till Volvo PTs arbetssätt och ramverk 

för krav inte varit fullt bejakande. Detta har bidragit till försvårad synkronisering av projekt-

planering och eskalerade restpunktslistor, vilket bromsat projektens framåtskridanden. 

Upprinnelsen till detta kan inte enbart leverantörerna klandras för, eftersom att Volvo PT dels 

arbetat hårdare med uppföljning mot leverantörer i fråga om att uppfylla specifikationer, utan 

att förmedla det, och dels försvårat för leverantörer i och med konsekvenserna av den 

bristfälliga förstudien. 

Slutligen tycks Volvo PTs anskaffningsprojekt i hög grad förlita sig på erfarenheten hos 

projektmedlemmarna då det finns en avsaknad av ledningsrutiner. De riktlinjer som ges för 

projekten riktar sig i stor utsträckning mot ändamål snarare än tillvägagångsätt. Effekten av 

detta kan vara både positiv och negativ. Å ena sidan skapas utrymme för situationsanpassade 

lösningar och nya tillvägagångsätt, men å andra sidan kan det leda till otydligheter både för 

den interna projektgruppen som för leverantörerna. 

Hur ser Volvo PTs leverantörer på Volvo PTs sätt att arbeta gällande anskaffningar? 

Från leverantörernas perspektiv är Volvo PT en väl ansedd och uppskattad kund. Ett område 

som leverantörer dock finner vara problematiskt i Volvo PTs arbete med anskaffningar är 

restpunktshantering, vilket är rimligt eftersom det främst är restpunkter som hindrat 

leverantörerna från att slutföra projekten. Mer specifikt är dokumentation, som alltjämt tycks 

vara ett dilemma, något som leverantörerna anser att Volvo PT skulle kunna förskjuta sina 

yrkanden på till en senare gate. Detta hade underlättat för leverantören i fråga om 

prioriteringen av restpunkter men även undanröjt en tröskel för att erhålla en andel av 

betalningen. Dessvärre för leverantörerna tycks Volvo PT vara resolut i sitt behov av 

dokumentationen vid det rådande stadiet. 
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Leverantörerna har även från sitt håll beskrivit de svårigheter som uppstått av de förändringar 

som uppkommit i sena faser från båda parter. Detta har förhindrat dem från att kunna allokera 

tillräckligt med kostnader och ansträngningar till början av processen, så kallad frontloading. 

Med grund i detta väckte den ena leverantören förslag om att införa ett stadie i projektet då 

ytterligare förändringar antingen är omöjliga eller avsevärt mycket mer kostsamt (design 

freezing). 

På vilket sätt skulle leverantörsutveckling kunna implementeras i Volvo PTs 

anskaffningsprocess för att uppnå högre leveransprecision? 

De förändringar som kan göras i Volvo PTs anskaffningsprocess utifrån ett leverantörs-

utvecklingsperspektiv är dels implementering av nya leverantörsutvecklingsaktiviteter eller 

modifiering av befintliga. 

För att Volvo PT genom leverantörsutveckling ska uppnå mer effektiva anskaffningar 

används de leverantörsutvecklingsaktiviteter som bedömts som obefintliga eller bristfälliga 

som grund för föreslagna förändringar. 

Involvering av leverantörer är den enda aktivitet som bedömts vara obefintlig hos Volvo PT. 

I nuläget finns det inga incitament för att involvera leverantörerna i ett tidigt stadium i 

projekten, exempelvis i förstudien, vilket är den strävan Volvo PT bör ha. Det är ingen enkel 

uppgift eftersom förstudien sker innan valet av leverantör i enlighet med projektmodellen. 

Leverantörsutveckling i sin helhet bygger dock på långvariga relationer, och om det finns 

tillit mellan köpare och leverantör bör det även finnas möjligheter till att involvera 

leverantörerna tidigare i processen. 

Utbildning av personal är en av de sex aktiviteter som bedömts vara bristfälliga. Här finns ett 

behov av att redan från början av ett projekt göra leverantören mer hemmastadd i Volvo PTs 

arbetssätt och ramverk för krav. Genom att utbilda leverantörer för detta syfte skulle 

exempelvis arbetsprocesser tidigt kunna synkroniseras, krav och förväntningar tydliggöras 

och förståelsen för dessa förbättras. Detta kan i största mån underlätta för nya leverantörer 

eller personer som inte sedan tidigare är inskolade i Volvo PTs sätt att bedriva 

anskaffningsprojekt. 

Besök på anläggningar och samlokalisering är en annan aktivitet som bedömts vara 

bristfällig. Det som av Volvo PTs personal uttryckts vara allra mest besvärligt i denna fråga 

är resebegränsningen som hejdat möjligheterna till att besöka leverantörer. Detta har gjort att 

personal utan fördjupad kunskap inom särskilda frågor ändå fått ta ansvar för dessa eftersom 

den vanligtvis ansvarige inte följt med på besöket. Detta har påverkat kvaliteten i utförandet. 

Resebegränsningen har också haft en hämmande effekt på projektet då såpass många 

nödvändiga göromål buntats ihop, vilket gjort att besökstillfällena blivit alldeles för 

omfattande. 

Direkta incitament har också bedömts som bristfälligt, även om Volvo PT både praktiserar 

det i form av omvanling av böter och uppdelning av betalning över projektets olika gater. 

Anledningen till att denna aktivitet trots detta bedömts som bristfällig är för att studien 

indikerat på ett behov av att omfördela betalningen.  
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Genom att portionera ut en viss del av betalningen till gates som varit besvärliga i de projekt 

som genomförts skulle leverantörerna kunna sporras till att förfina sina arbetsprocesser i 

dessa stadier. 

Trots att Volvo PTs förväntningar på prestation varit höga bedöms även denna aktivitet som 

bristfällig då förmedlingen av förväntningarna varit bristfällig. Detta har gjort att 

leverantörernas förståelse för Volvo PTs arbetssätt och kravbild varit otillräcklig i de första 

projekten som genomförts, men att de inför senare projekt hade lärt sig utav erfarenheterna. 

Detta är dock inte bra nog eftersom att de första projektens förseningar som orsakats av detta 

även infekterat de senare. Detta skulle kunna undvikas genom att inkludera denna kännedom 

i den utbildning som föreslagits för leverantörer innan projektstart. 

Informationsdelning och dynamisk kommunikation är en svårbedömd aktivitet eftersom att 

det är, precis som teorin understrykt, ovanligt att varken leverantören eller kunden inser när 

kommunikationen brister. Kommunikationen mellan Volvo PT och leverantör tycks vara 

konstruktiv och av god ton, men den brist som identifierats genom studien grundar sig i att 

information ofta gått förlorad. Det finns inget gemensamt system för att samla och lagra 

information vilket försvårar effektivt arbete. Därav skulle etablering av ett IT-system för 

lagring och utbyte av information kunna förhindra att information faller mellan stolarna och 

dessutom effektivisera operativt arbete. 

Slutligen har Volvo PTs utvärdering av leverantörer bedömts vara bristfällig eftersom den 

dels utförs i ett såpass blygsamt format, men även för att den inte tar hänsyn till 

leverantörernas upplevelse av projektet. Att leverantörerna inte ens ges möjlighet till att ta del 

av resultatet från utvärderingarna gör att det är tydligt att det finns ett utrymme för att 

utveckla detta moment. Detta skulle kunna göras genom att införa ett gemensamt 

utvärderingstillfälle vid projektets avslut. 

Hur kan lärdomar från detta fall även gälla för liknande företag som utövar sporadiska 

inköp? 

Då Volvo PTs anskaffningar av produktionsutrustning görs i projektform utgår de från en 

projektmodell som, med vissa modifikationer, är högst konventionell inom bedrivande av 

projekt. Andra företag arbetar sannolikt enligt liknande modeller, vilket öppnar för 

överensstämmelser till Volvo PT sätt att bedriva anskaffningsprojekt. 

Det huvudsakliga konstaterandet för Volvo PTs genomförande av anskaffningsprojekten är 

att den förhastade förstudien lett till att överväganden skjutits upp till senare delar av 

projektet, vilket varit kostsamt för både Volvo PT och leverantörer. Detta är en högst 

väsentlig kännedom, främst för företags ledningsorgan. Företagsledningar bör ta hänsyn till 

denna insikt när de ger projekt- eller utredningsdirektiv till projektgrupper. Ifall tidsramen 

som ledningens direktiv utgår från är för snäv är det rimligtvis från förstudien som 

projektgruppen kommer skära ner tid och arbetsåtgång. Det är av stor vikt att detta undviks, 

och den naturliga åtgärden är att ledningen säkerställer att projektgrupperna får tillräckligt 

med tid för överväganden innan utrustningen ska beställas. Att från ledningens sida driva på 

och stressa projektgruppen för att få till en tidig beställning kommer med stor sannolikhet ge 

bakslag senare i projektet.  
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Det kan även vara nyttigt att uppmärksamma att leverantörer som uppvisar bra resultat inte 

nödvändigtvis har god förståelse eller samverkan med det köpande företagets arbetsprocesser, 

vilket är något som framkommit i denna fallstudie. Det kan vara andra faktorer som främjar 

deras prestation, som till exempel en tillfälligt låg arbetsbörda. I en sådan situation är det inte 

självfallet att den goda prestationen upprepas i framtida projekt. På så vis bör ett köpande 

företags insatser för leverantörsutveckling beröra samtliga leverantörer, oavsett tidigare 

prestationer.  

Gällande leverantörers förståelse finns det även andra lärdomar att hämta utifrån denna 

studie. Köpande företag kan betrakta sina instruktioner och ramverk för krav som mycket 

tydliga i och med utförliga skrifliga specifikationer. Det är dock nödvändigt att vara ödmjuk 

inför det faktum att det inte är helt lätt för leverantörer att förhålla sig till dessa. Detta kan 

bero på flera orsaker, som till exempel svårigheter med att ta sig an såpass omfångsrik 

information eller det köpande företagets förändrade förhållning till vad som är godtagbart 

eller inte. Lärdomen från detta fall är att inte nöja sig med att förmedla denna typ av 

information i skrift, utan att även i person förtydliga det som kan uppfattas krångligt och 

framhäva tillägg eller förändringar som gjorts i specifikationerna. 

Detta för oss in på de lärdomar som kan dras utifrån de resebegränsningar som försvårat 

arbetet i Volvo PTs fall. Naturligtvis behöver det finnas vissa begränsningar för hur ofta och 

hur många resurser som får resa för besök hos leverantörer. Därtill behöver det göras nogrann 

planering för hur vardera personalresurs ska belägga sina arbetsdagar hos leverantören för att 

undvika ineffektiva resor. Ifall begränsningarna för resande är för snäva kan det dock leda till 

problem. Om inte alla kompetenser som bedöms nödvändiga för besöket får delta innebär det 

att någon får utföra arbetsuppgifter som ligger utom deras kompetensområde. Detta kan leda 

till misstag som blir klart mer kostsamma än självaste resandet.  

 

Avslutningsvis finns även lärdomar att hämta från genomförande av projektutvärderingar. 

Det är lätt hänt att projektutvärderingarna utförs i mycket avskalade former då de kan ses som 

en tidskrävande börda för projektgrupper under tidspress. Detta moment ska dock inte 

underskattas. Det är egentligen det enda tillfället då en projektgrupp har tid till att reflektera 

och diskutera kring genomförandet av ett projekt. I Volvo PTs fall har projektutvärderingarna 

gjorts genom datainsamlingen till denna studie vilket varit en utmärkt lösning för både Volvo 

PT och deras leverantörer. Lärdomen som andra företag kan dra utifrån detta är att det är en 

smart lösning att låta externa parter, exempelvis konsulter eller studenter, bedriva 

projektutvärderingsarbetet för att säkerställa att de tillägnas tillräckligt med tid och 

tankekraft, och därtill kunna samtala med leverantörer kring deras syn på saken. 
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7 Volvo Equipment Procurement Model 

I detta avsnitt presenteras rekommendationer för hur Volvo PT kan implementera 

leverantörsutveckling i deras framtida anskaffningsprojekt. Rekommendationerna återges i 

en ny utgåva av Volvo PTs nuvarande stage-gate modell som kommer kallas “Volvo 

Equipment Procurement Model”. Redovisningen av förändringarna görs med hänsyn till de 

leverantörsutvecklingsaktiviteter som berörts genom studien. Det är endast föreslagna 

förändringar som presenteras och således inte de aktiviteter och göromål som redan är 

definierade i den befintliga modellen. 

 

Figur 5 PSM och Volvo Equipment Procurement Model 

7.1 Involvering av leverantörer 

Förstudie 

Bortsett från att Volvo PT framöver behöver genomföra förstudien så som projektmodellen 

faktiskt instruerar rekommenderas även ett tillägg i form av att involvera leverantörer i denna 

fas om möjligt, även om leverantörsvalet i vanliga fall ligger senare i processen. 

Leverantörens deltagande kan bidra med värdefulla synpunkter rörande exempelvis nya 

tillverkningsmetoder, kostnads- och tidsuppskattningar eller kritiska konstruktionssprinciper. 

7.2 Utbildning av personal 

Introduktionsmöte 

För att bygga upp en stabil grund för det framtida samarbetet mellan Volvo PT och leverantör 

föreslås det att ett introduktionsmöte införs. Introduktionsmötet ska säkerställa att 

leverantörerna har full förståelse för den projektmodell som ska användas samt en fördjupad 

förståelse för de krav som ställs.Vid introduktionsmötet ska Volvo PT bjuda in leverantörerna 

för att dels ge en introduktion i fabriken om vad som ska genomföras för att sedan förse 

leverantörerna med en utbildning. Utbildningen ska beröra PSM, Volvo Equipment 

Procurement Model, TS, scope of supply och en genomgång av tidigare projektutvärderingar. 

7.3 Besök på anläggningar och samlokalisering 

Vidare rekommenderar vi att Volvo PT delar upp den befintliga Gate R i två delar: R1 och 

R2. För besök på anläggningar och samlokalisering hade detta inneburit följande: 
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Gate R1 - Konceptuell design 

Vid Gate R1 ska Volvo PT besöka leverantören för att få en uppfattning om hur 

leverantörerna tänkt lösa uppgiften på konceptuell nivå. Här har Volvo PT möjlighet att 

komma med synpunkter och påverka konceptet. Under detta möte ska även Volvo PT 

tillsammans med leverantören göra ett skriftligt avtal för en tidpunkt där en design freeze ska 

inträffa. Efter denna tidpunkt får varken Volvo PT eller leverantören göra förändringar i 

utformningen av den detalj som ska bearbetas samt maskinens utseende eller funktionalitet, 

utan att det leder till betydande kostnader eller förskjutningar i tidsplanen. 

Gate R2 - Slutgiltig design 

Vid Gate R2 ska Volvo PT genomföra ytterligare ett besök hos leverantör för att granska den 

slutgiltiga designen. Leverantören skall ha här tagit hänsyn till Volvo PTs synpunkter från R1 

samt eventuella förändringar som har skett innan tidpunkten för design freeze. 

Gate P1 - TS-besiktning 

Innan Gate P1 ska Volvo PT stationera personal hos leverantör för att kunna närvara vid 

eventuell problemlösning samt finnas som länk mellan Volvo PT och leverantör för att kunna 

försäkra och förmedla framdrift. Väl vid Gate P1 ska teknikpersonal besöka leverantör för 

kontrollera att maskinen är konstruerad i enlighet med Volvo PTs krav samt utföra en 

granskning av dokumentation. 

Gate P2 – Funktionstest 

Vid Gate P2 ska Volvo PT besöka leverantör för att genomgöra en komplett provkörning av 

utrustningen samt genomföra en kontroll av eventuella restpunkter från Gate P1. Stationerad 

Volvo PT personal ska innan provkörningstillfället kunna rapportera om leverantörens status 

och kunna ge klartecken att de är redo för provkörning. 

7.4 Direkta incitament 

Gate R2 - Slutgiltig design 

Vid Gate R2 kan leverantören erhålla en del av den totala betalning förutsatt att samtliga 

gate-leveranser är fullständiga. Förhoppningen är att detta ska motivera leverantören till att 

vara framdriftig i sitt projektgenomförande. 

7.5 Förväntningar på prestation 

Teknisk specifikation 

Den TS som Volvo PT använder sig av uppdateras frekvent men förändringarna är mycket 

små i förhållande till dokumentets omfattning. För att spara tid för leverantörer att identifiera 

eventuella förändringar i TS ska Volvo PT bifoga ett separat dokument men en 

sammanställning av det som ändrats. Detta kan reducera antalet misstolkningar orsakade av 

olika utgåvor av TS samt spara dyrbar tid för leverantören. 

Scope of supply 

Volvo PT bör utveckla den befintliga standarden av scope of supply genom att säkerställa att 

det inte finns tolkningsutrymme för kraven som ställs på leverantör. Detta kan reducera 

antalet feltolkningar av leverantören som först upptäcks vid ett sent skede i projektet. 
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7.6 Informationsdelning och dynamisk kommunikation 

Uppföljningsdokument och filhantering 

I nuläget är inget effektivt system i bruk för hur Volvo PT och dess leverantörer kan följa upp 

varandras arbete samt dela information och filer. Genom att etablera en internetbaserad 

plattform som projektmedlemmar från både Volvo PT och leverantör kan komma åt kan 

informations-delning och uppföljning förenklas. Detta kan reducera mängden bortfall av 

information som sker över exempelvis telefonsamtal. 

7.7 Utvärdering av leverantörer 

Gemensam projektutvärdering 

Efter Gate C ska Volvo PT tillsammans med leverantör utföra en gemensam 

projektutvärdering där en komplett summering av projektets genomförande skall ske. Denna 

utvärdering ska beröra styrkor, svagheter, möjligheter och hot för respektive fas från både 

Volvo PT och leverantörens perspektiv. 
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8 Framtida forskning 
För framtida forskning ser vi ett gap i teorin om leverantörsutveckling för projektbaserade 

inköp. Det gäller inte bara med syfte till att reducera förseningar, som i detta fall, utan även i 

frågor som att exempelvis uppnå teknisk utveckling och innovation genom 

leverantörsutveckling. Utöver detta finns det utrymme för en mer omfattande studie likt 

denna, där även en implementering av leverantörsutveckling i anskaffningsprojekt uppföljs 

och utvärderas.  

 

I fråga om mer specifika aspekter i studien som visats vara svårlösta är dilemmat kring 

dokumentation något som skulle behöva ses över i framtida forskning. Dokumentation har 

visats vara ett ofrånkomligt huvudbry vid anskaffning av kundanpassade maskiner. För detta 

finns det utrymme till forskning som kan leda till en lösning på problemet, vilket skulle vara 

en banbrytande avspänning för den här typen av projekt.   
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