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Sammanfattning 
Logistik och Supply Chain Management är något som blivit allt viktigare för företag att 

bemästra och där många upptäckt att det finns stora konkurrensfördelar att hämta för 

den som gör det rätt. Att arbeta för att förbättra sina leverantörer och deras prestationer 

har blivit en allt viktigare del för företag idag och leverantörsrelationer är därför något 

som blivit allt viktigare. Leverantörsrelationer blir desto viktigare i branscher där det 

inte finns möjlighet att byta leverantörer och där produkten är väldigt komplex. En 

sådan bransch är vattenkraften i Sverige. 

 

Vattenkraften stod 2012 för 45 % av Sveriges elproduktion och är på så sätt en väsentlig 

del i den svenska elförsörjningen. Detta samtidigt som det inte ger några utsläpp och är 

det största reglerbara produktionssättet av el. Elproducenterna måste efter perioder byta 

ut delar av vattenkraftverken vilket kräver leverantörer som kan leverera 

specialtillverkade komponenter som måste klara av högt ställda krav. Leverantörerna 

som kan göra detta är idag få till antalet. Detta ställer i sin tur stora krav på hur 

elproducenterna ska hantera sina leverantörsrelationer. Syftet med denna rapport är att 

undersöka, analysera och utvärdera hur företag inom den svenska vattenkraften kan 

utifrån hur de arbetar idag förbättra sina leverantörsrelationer. Detta gällande befintliga 

leverantörer av ej repetitiva men specialbeställda produkter för att dessa bättre ska nå 

uppställda krav. 

 

För att undersöka detta har vi gjort en kvalitativ studie där vi skrivit på uppdrag till 

Vattenfall Vattenkraft AB, som är Sveriges största elproducent inom vattenkraften. Vi 

har dels intervjuat fem leverantörer till företaget samt fyra stycken tjänstemän som 

arbetar för Vattenfall Vattenkraft för att få en bild av hur leverantörsrelationsarbetet 

bedrivs idag samt för att se möjligheter till förbättring. Intervjuerna har sedan jämförts 

med den teoretiska referensramen. 

 

Vår studie visade att det idag finns ett inarbetat sätt att göra affärer på i branschen men 

där aktörer ofta får problem med produkterna de ska leverera. Det råder en 

kommunikation mellan aktörerna men denna sker utan en klar struktur. Studien visar 

vidare att med den rådande marknadsstrukturen arbetar aktörerna inte på bästa sätt utan 

istället borde aktörerna börja använda sig av ett mer strategiskt inköp där de bör ingå i 

djupare samarbeten. Studien visade att det råder ett ömsesidigt beroende mellan 

leverantör och köpare men där de inte arbetar optimalt för denna beroendestruktur. Vi 

anser att ett mer strategiskt inköp skulle lösa detta problem. Enligt vår slutsats bör 

leverantörer och kunder också dela med sig av sin kompetens till varandra för att skapa 

en djupare och bättre relation. 
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en introduktion till ämnet Supply Chain Management och övergår 

till en redogörelse om vikten av fungerande leverantörsrelationer i dagens samhälle. 

Detta kopplas sedan ihop med vattenkraftens komplexa problem där få leverantörer 

finns att tillgå. Slutligen förs en kort redogörelse om tidigare forskning och vilket gap 

studien ska fylla vilket resulterar i studiens frågeställning och syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 
Logistik är ett område som varit betydelsefullt för organisationer under lång tid där krig 

har vunnits och förlorats på grund av förmågan att bemästra detta område (Christopher, 

2011, s. 1). Men logistik ställer inte till med utmaningar enbart i krigssituationer utan är 

något som påverkar flera organisationer dagligen. Ett exempel på en mer aktuell 

händelse var då kunder till BMW fick vänta flera veckor under 2013 på bildelar till 

reparationer på grund av leveransproblem från företaget, något som kraftigt försämrade 

kundernas syn på biltillverkaren (Maier, 2013). Logistik handlar om att koordinera och 

samordna specifika varuflöden från leverantör till kund enligt bestämda volymer och 

tidsramar (Islam et al., 2013, s. 3-4). I och med att detta område framför allt syftar till 

det enskilda företagets processer finns det ett behov av att titta bredare på flera olika 

företags processer som är sammanlänkade. Enligt Cooper et al., (1997, s. 1) har det 

därför tillkommit Supply Chain Management som är ett bredare begrepp som innefattar 

hela flödet och stödfunktionerna som är kopplade till det. Tanken är att samtliga företag 

inom ett nätverk kan bli lönsammare genom bättre relationer och samordning av 

processer (Christopher, 2011, s. 3). 

 

Supply Chain Management är ett område som ökat i betydelse under senare år då det 

lyfts upp på en mer strategisk nivå där högsta ledningen upptäckt att området kan 

generera konkurrensfördelar (Baker & McKenzie, 2013, s. 19). Enligt PWC (2012, s. 4) 

har företag som lyft Supply Chain till en strategisk nivå ett mer effektivt och utvecklat 

Supply Chain Management vilket gett bättre finansiellt resultat gentemot sina 

konkurrenter. I och med att företagen minskar kapitalbindningen samt har en bättre 

leveransförmåga till sina kunder kan de både få minskade kostnader och samtidigt ge ett 

högre kundvärde (PWC, 2012, s. 4). Ett exempel på ett företag som använder sin Supply 

Chain Management som en strategisk tillgång vilket resulterar i bättre nyckeltal relativt 

sina konkurrenter är företaget Inditex, ägare av modeföretaget Zara. Deras arbete inom 

Supply Chain Management har gjort att företaget har kortare ledtider och kan vara 

betydligt mer efterfrågestyrda relativt konkurrenter som H&M och Gap, vilket lett till 

att de har bättre rörelsemarginaler (Ferdows et al., 2004). De har på så vis använt 

Supply Chain Management för att skapa sig konkurrensfördelar gentemot sina 

konkurrenter. 

 

För att samordna ett nätverk av företag anser vi att det krävs bra relationer emellan 

företagen. Goda relationer inom ett företags nätverk är idag allt viktigare för företag 

vilket stöds av Baker & McKenzie (2013, s. 4) som påstår att företag idag kan bli 

ansvariga för handlingar som sker av företag i deras nätverk. Ett aktuellt exempel på 

Inledning Teoretisk 
metod 
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Praktisk 
metod 

Empiri Analys 
Avslutande 
kommen-
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kriterier 



2 
 

detta är där H&M anses gynna verksamheter i Etiopien som tvångsförflyttar invånare 

för att exploatera deras mark i produktionssyfte. Detta är något som skadar H&M:s 

varumärke då de anses vara delskyldiga genom att de köper bomull från företag som är 

involverade (Kihlström, 2014). Risker som innefattas i ett företags nätverk, så som 

barnarbete och korruption, har pressat företag att skapa en bättre överblick av 

processerna i sina nätverk (Baker & McKenzie, 2013, s. 5). För att förenkla arbetet med 

att få en överblick och att undvika ej förväntade händelser väljer företag i högre 

utsträckning idag tredjeparts leverantörer baserat på andra variabler än prisskillnader. 

Ett exempel på detta kan vara att ett större fokus ligger på leverantörers tidigare historik 

och rykte på marknaden istället för enbart pris (Baker & McKenzie, 2013, s. 7).  

 

En trend inom området för att förbättra relationerna och processerna är att integrera sitt 

Supply Chain vilket stöds av bland annat Christopher (2011). Integrering handlar om att 

samordna olika delar till en process (Nationalencyklopedin, 2015). Ökad integration 

inom Supply Chain ökar prestationen hos företag, framför allt gentemot kunderna där 

integreringen har stor påverkan på det operationella resultatet (Flynn et al., 2010, s. 66). 

Forskningen har inte varit lika tydligt positivt till ökad integrering gentemot 

leverantörer men det finns ändå tydliga fördelar med detta (Flynn et al., 2010, s. 66). 

Fördelar som företag skapar sig är reducerade logistikkostnader, ökad flexibilitet och 

förbättrad lageromsättning (Bagchi et al., 2005, s. 285). 

 

Företag måste välja vilka leverantörer de vill använda sig av inom sitt Supply Chain-

nätverk. Ett företag kan genom att byta eller utveckla leverantörer minska sina 

inköpskostnader (Friedl & Wagner, 2012, s. 3066). Enligt Friedl & Wagner (2012, s. 

3075) kan det vara att föredra att byta leverantör om kostnaden för att byta leverantör är 

låg och de kan erbjuda lägre priser och ett högre förväntat värde. Genom att samarbeta 

istället för att byta leverantör kan parterna effektivisera sitt förhållande och sina 

processer genom att dela risker, kostnader och vinster. 

 

Ett företag kan samarbeta närmare med nyckelleverantörer i processer inom sin Supply 

Chain för att vara flexibla (Christopher, 2011, s. 164). Det är dock svårt att utveckla 

nära samarbete med ett brett antal leverantörer och därför kan företaget välja ut ett färre 

antal viktiga att fokusera på. Att fokusera på att utveckla ett mindre antal leverantörer 

bidrar till en ökad risk då företaget kan bli mer beroende av dem. Fördelarna är dock att 

leverantörerna kan utvecklas i samarbete med inköpsföretaget och förbättra både 

produktens kvalitet men även minska kostnader och effektivisera processer 

(Christopher, 2011, s. 164). Desto närmare relationer som kan skapas mellan företag 

och leverantör desto större chans är det att bådas expertis kommer till användning. 

Många företag har genom att samarbeta med leverantörer insett att det finns mer 

effektiva sätt att arbeta tillsammans och på så sätt effektivisera sina processer 

(Christopher, 2011, s. 215). 

 

Att jobba med att utveckla sina leverantörer är en viktig del i Supply Chain 

Management (Pagell & Wu, 2009, s. 44). Leverantörernas prestationer är en väsentlig 

del i hur företaget kommer att prestera. Därför är det essentiellt för företag att utbilda 

och påverka leverantörerna att förbättra sina produkter och om inköpsföretaget 

engagerar sig i sina leverantörers utveckling ökar möjligheten till bättre resultat (Krause 

et al., 2000, s. 33). Detta genom att parterna bättre förstår vad som väntas av varandra 

och således bygger ett större förtroende. Det kan också handla om att de delar mer 

information som underlättar kommunikationen mellan parterna.  
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Ett område som vi anser är extra intressant när det kommer till leverantörsrelationer är 

inom branscher där företagen har få leverantörer att välja mellan på grund av 

exempelvis komplexa produkter och där de inte har möjligheten att byta leverantörer. 

En bransch som stämmer in på detta är vattenkraften inom elindustrin i Sverige. I 

dagsläget byggs det inte vattenkraftverk i någon större utsträckning i Sverige vilket har 

gjort att marknaden för komponenter till dessa har minskat och det finns endast ett 

mindre antal leverantörer att tillgå (Vattenfall Vattenkraft AB, personlig 

kommunikation, 3 februari 2015). 

 

Vattenkraften täcker ungefär 16% av elektricitetsbehovet i världen (Hydro Equipment 

Association, 2014). Enligt Åhrling-Rundström (2012) har vattenkraft använts i Sverige 

under en lång tid och är den största förnyelsebara energikällan i landets elproduktion 

och omkring 45% av Sveriges elproduktion kom i slutet av 2012 från vattenkraften. El 

kan inte lagras utan måste produceras och levereras när behovet finns. En av de stora 

fördelarna med vattenkraftens produktionssätt är att vatten kan lagras i sjöar och 

dammar för att sedan användas i framställandet av el i förhållande till behovet ute i 

landet. Vattenkraften är således reglerbar och kostnadseffektiv men även driftsäker 

(Åhrling-Rundström, 2012). 

 

Vattenkraften är enligt Eon (2014) ett gammalt beprövat produktionsätt av el och har 

använts för storskalig elproduktion sedan sent 1800-tal. De flesta av vattenkraftverken 

byggdes på 40- och 50-talet och byggdes för att ge förutsättningar att fortsätta utveckla 

basindustrin i landet så som skog och malm. I dagsläget är några av de större älvarna 

skyddade mot ytterligare utbyggnad vilket gör att en framtida utbyggnad av vattenkraft 

är begränsad (Eon, 2014). 

 

Enligt Vattenfall Vattenkraft AB (personlig kommunikation, 3 februari 2015) har 

tillgången på leverantörer inom vattenkraften minskat eftersom det inte längre byggs 

några nya vattenkraftverk i större utsträckning. Enligt samma källa uppstår det därför ett 

problem genom att det endast finns ett fåtal leverantörer inom vissa produktområden 

samtidigt som produkterna är komplexa. Detta gör att företag inom vattenkraften i 

Sverige har svårt att byta leverantör ifall de är missnöjda med ett tidigare samarbete i 

samma utsträckning som i många andra branscher där valet av leverantörer är bredare. 

Merparten av de stora vattenkraftverken byggdes för över 50 år sedan och i de 

kraftverken utför företagen förnyelser och ombyggnationer och således behövs 

leverantörer som kan leverera produkterna som behövs vid dessa investeringar. 

Investeringarna som sker är i regel specificerade beroende på vattenkraftverkens 

tidigare konstruktion och geografiska förutsättningar, vilket kräver engångsinköp av 

specialtillverkade produkter som motsvarar uppställda krav från företagets sida. Något 

som visat sig vara problematiskt där leverantörerna har svårigheter att uppnå ställda 

krav, något som företaget anser kan förbättras genom att stärka leverantörsrelationerna 

till befintliga leverantörer. Hade det istället handlat om standardiserade varor är det 

lättare för en köpare att få tillgång till varan. I detta fall kan företag producera stora 

volymer i förväg eftersom varorna som säljs är homogena och kundernas efterfrågan 

skiljer sig inte i någon märkbar grad. När det handlar om specialbeställda produkter så 

blir situationen mer komplex. Dessa varor beställs på beskrivning och det kan ta flera år 

från punkten då beställning skickas till dess att varan ska implementeras i produktionen 

inom den svenska vattenkraften. Detta är något som ställer höga krav på att produkterna 

lever upp till de ställda kraven som förhandlats fram. Framförallt för att undvika 
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förseningar som kan leda till ekonomiska förluster (Vattenfall Vattenkraft AB, personlig 

kommunikation, 3 februari 2015).  

 

Företag inom vattenkraften i Sverige har därför problem där komponenter ska hålla hög 

kvalité med lång livslängd men där antalet leverantörer är begränsade. När produkterna 

dessutom är specialtillverkade och köps in vid enskilda tillfällen så ökar komplexiteten 

ytterligare. Detta kräver ett gediget arbete kring hur företag ska hantera sina 

leverantörsrelationer för att kunna säkerställa vattenkraftens elproduktion. För även om 

köpen ej är repetitiva så sker de från samma leverantörer på grund av det begränsade 

antalet leverantörer. Något som är av stor vikt för samhället som är beroende av denna 

produktion. Vattenkraften stod 2012 som tidigare nämnt för omkring 45 % av Sveriges 

elproduktion som är en betydande del för att vårt samhälle ska fungera, dessutom är 

vattenkraften förnyelsebar vilket gör att den inte förbrukar naturresurserna. 

1.2 Tidigare forskning och gap 
Under vår undersökning har vi hittat olika områden inom leverantörsrelationer som är 

utforskade. En utmärkande person inom ämnet är Peter Kraljic (1983) som 

introducerade en ny modell för företag som bygger på hur företag ska arbeta med sina 

leverantörer beroende på leverantörens karaktär i förhållande till det inköpande 

företaget. Denna modell har sedan utvecklats vidare i flera andra artiklar och applicerats 

i nya kontexter (Caniëls and Gelderman, 2005, s. 151) och anses av exempelvis Pagell 

& Wu, (2009) vara ständigt aktuell och accepterad inom ämnet. Exempel på detta är 

forskning kring vilka typer av kompetenser som krävs beroende på vilken typ av inköp 

som bedrivs utifrån Kraljics modell (Knight et al., 2014). Ett annat exempel är i en 

artikel av Pagell & Wu, (2009) där Kraljics modell diskuteras utifrån ett hållbarhetstänk 

gällande inköp. Många artiklar har också framförallt gått vidare med hur företag kan 

arbeta strategiskt med sitt inköp av varor (Carr & Smeltzer, 1997; Ogden et al., 2007; 

Paulraj et al., 2006). Ett annat exempel är Chen et al., (2004) som diskuterar hur ett mer 

strategiskt inköp kan ge konkurrensfördelar. Brister som upptäckts inom forskningen 

kring inköpsportfolios är att det finns bred forskning kring hur inköpande företag 

arbetar men inte i samma utsträckning leverantörernas roll, syn eller påverkan på dessa 

metoder (Gelderman & Van Weele, 2005). 

 

En annan viktig person inom området är Daniel Krause som skrivit en rad med artiklar 

inom området om leverantörsrelationer och framförallt inom leverantörsutveckling. Han 

diskuterar bland annat vikten av att förstärka relationen och utveckla leverantörer 

genom närmare samarbete (Krause et al., 2007). Forskningen Krause med flera gjort 

utgår från hur köpande företag kan utveckla sina leverantörers arbete och olika metoder 

för detta. Det finns således mycket tidigare forskning inom leverantörsrelationer och hur 

företag kan utveckla sina befintliga leverantörer. Något som däremot artiklarna i 

huvudsaken handlar om är repetitiva inköp, alltså inköp där företag köper in varor av en 

leverantör flera gånger. Det finns således begränsat med forskningen kring hur 

inköpsprocesser ska utformas för mer komplexa engångsinköp. 

 

I modellen Kraljic (1983) byggde och i dess vidareutveckling av andra forskare går de 

till viss del igenom riskerna med att ha få leverantörer alternativt att tillgången på 

särskilda produkter riskerar att påverka företaget. Detta visar på att det finns forskning 

som utgår ifrån att företag kan ha ett fåtal leverantörer eller som kan leverera specifika 

produkter och hur de ska arbeta med dessa. Vi anser dock att denna modell utgår ifrån 

mer repetitiva inköp där det handlar om att knyta sig an tillgångar. Vi anser därför att 
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det saknas forskning kring hur företag ska arbeta med engångsinköp som rör specifika 

produkter och när företag inte har möjlighet att utesluta sina nuvarande leverantörer då 

det inte finns något alternativ till att byta ut dessa. 

1.3 Frågeställning 
Hur kan företag inom den svenska vattenkraften utveckla och stärka 

leverantörsrelationer på en marknad med få leverantörer gällande ej repetitiva men 

specialbeställda produkter? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka, analysera och utvärdera hur företag inom den 

svenska vattenkraften kan utifrån hur de arbetar idag förbättra sina leverantörsrelationer. 

Detta gällande befintliga leverantörer av ej repetitiva men specialbeställda produkter för 

att dessa bättre ska nå uppställda krav. Studien ska sedan mynna ut i praktiska 

rekommendationer till aktörer inom den svenska vattenkraften. 

1.5 Avgränsningar 
Vi utgår ifrån Vattenfalls Vattenkraftverksamhet som vårt studieobjekt. Urvalet av 

leverantörerna i denna studie är således givna och valet av leverantörer kommer inte att 

undersökas. Fokus i denna studie kommer att ligga på leverantörsrelationer inom de 

investeringsprojekt som företag arbetar med inom vattenkraften och således undersöker 

vi inte relationer till leverantörer av det kontinuerliga underhållet av vattenkraftverken. 

Vi kommer enbart att fokusera på leverantörer av komponenter till vattenkraftverken 

och inte leverantörer av konsulttjänster. 

  



6 
 

2. Teoretisk metod 
I detta kapitel presenteras valet av ämne och vilken kunskap inom ämnet som vi bär 

med oss från tidigare erfarenheter. Vi belyser vilken verklighetssyn och kunskapssyn vi 

studerar ämnet utifrån, och redogör för valet av angreppssätt och vetenskapliga 

utgångspunkter. I slutet av kapitlet diskuteras källkritik i den litteratursökning vi 

genomfört. Detta kapitel ger läsaren möjlighet att förstå hur vi förhåller oss till 

kunskapen som presenteras i arbetet och underlättar för kritiskt granskande. 

 

2.1 Ämnesval 
Startpunkten till valet av ämnet kommer från vår utbildning civilekonom med inriktning 

handel och logistik. Vi, som i denna uppsats består av John Sjöberg och Robin 

Holmström, är båda intresserade av området Supply Chain och 2014 fördjupade vi oss 

på företagsekonomisk avancerad nivå med en kurs inom Supply Chain Management. 

Här väcktes intresset att studera leverantörsförhållanden och hur detta område kan 

komma att spela en allt större roll för företag i framtiden. Det är allt viktigare att se 

leverantörerna i en relation och inte som en utomstående säljare för att bättre kunna 

anpassa och effektivisera hela sitt flöde. Genom fungerande relationer kan företag öka 

sin konkurrenskraft och båda parterna kan gynnas. 

 

Mycket forskning som vi har tagit del av tidigare, genom våra studier på 

Handelshögskolan i Umeå, grundar sig i repetitiva inköp på marknader där företag kan 

välja mellan ett bredare utbud av leverantörer. Anledningen till att vi riktar in oss inom 

vattenkraften är att leverantörerna är få och således finns inte samma möjlighet att välja 

leverantörer. En fungerande vattenkraft är också viktigt ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv då stora delar av den svenska industrin är elberoende. Dessutom är det den 

största förnyelsebara energikällan som finns i Sverige och i världen och ur ett 

hållbarhetsperspektiv, som är ett område som är väldigt uppmärksammat i dagens 

debatter, är vattenkraftsproduktionen viktig. 

 

Vi använde denna studie som en möjlighet att utveckla våra kunskaper inom Supply 

Chain Management med fokus på leverantörsrelationer och bidra till forskningen mot 

branscher där antalet leverantörer är få och där de ska leverera specialbeställda 

produkter som inte sker repetitivt. 

2.2 Förförståelse 
I förförståelsen presenteras uppfattningen som forskarna har innan forskningsstrategin. 

Johansson Lindfors (1993, s. 152) beskriver förförståelsen som ett par glasögon som 

författarna har på sig och som påverkar deras syn på verkligheten. Därför blir 

uppfattningen från författarna i viss mån subjektiv beroende på vilken erfarenhet de bär 

på. Förförståelsen kan delas upp i förstahandsförståelse och andrahandsförståelse vilket 

vi väljer att göra i denna studie för att redogöra för läsaren hur olika erfarenheter 

påverkat oss. 

 

Förstahandsförståelse är uppfattningar som författarna bär med sig från erfarenheter 

som de själva varit med om (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Ingen av författarna har 

någon direkt arbetslivserfarenhet gällande leverantörsrelationer. Robin har erfarenhet 
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från detaljhandeln och har igenom sitt arbete haft kontakt med leverantörer och bedrivit 

arbetsuppgifter gällande varumottagning och varusändning. John har erfarenhet från en 

mer administrativ nivå gällande kontakt med leverantörer genom att lägga beställningar 

administrativt. Dessa inköp gjordes dock utan fokus på relationsskapande processer utan 

handlade mer om återkommande standardinköp. Således har ingen av författarna 

erfarenhet från arbetsuppgifter gällande utveckling eller fördjupning av 

leverantörsrelationer. Därför är vår praktiska kunskap begränsad och vi anser att 

förstahandsförståelsen inte kommer påverka studien märkbart. 

 

Andrahandsförståelse utgår ifrån föreställningar som författarna har angående 

erfarenheter som är insamlade genom teoretiska kunskaper som exempelvis böcker, 

forskning och föreläsningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Vi har båda studerat vid 

Umeå Universitet och är nu inne på vår åttonde och sista termin på utbildningen 

civilekonom med inriktning handel och logistik. Vi har därigenom byggt på oss 

teoretisk kunskap som kan påverka vårt synsätt inom området leverantörsrelationer och 

Supply Chain Management. Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 79) kan de teoretiska 

förföreställningarna bidra med en negativ effekt på processen där kunskap ska förkovras 

i form av att de blir styrda i en viss riktning. Genom våra snart fyra år av 

universitetsstudier har vi läst flera kurser inom Supply Chain Management som har 

redogjort för teorier inom leverantörsförhållanden gällande för- och nackdelar med 

leverantörsrelationer samt vikten av en väl integrerad leverantörskedja som kan bidra 

till effektiviserade processer. Denna kunskap går inte att bortse ifrån när det gäller 

påverkan på vår syn inom forskningsområdet som vi nu valt att fördjupa oss i men vi ser 

det också som en styrka att vara insatt i ämnet. Det kan dock ha påverkat vårt val av 

teorier och uppfattningar som vi har inom området. Därför avser vi att vara extra noga 

med att hålla sinnet öppet och ta in all information vi finner. Enligt Bryman & Bell 

(2013, s. 52) har värderingar en stor betydelse vid forskning och det är omöjligt för 

forskare att ha full kontroll över dem. Därför är det svårt att vara fri från värderingar 

som påverkar personliga åsikter som i sin tur kan påverka studien. Vi vill därmed 

upplysa läsaren om vår tidigare teoretiska erfarenhet och hur den kan påverka våra 

tolkningar vilket blir ännu viktigare att beakta genom valet att använda en hermeneutisk 

kunskapssyn som redogörs nedan. 

2.3 Verklighetssyn och kunskapssyn 
Verklighetssyn även kallat ontologiska frågeställningar belyser om det som händer 

omkring oss bör uppfattas som något som de sociala aktörerna inte kan påverka eller om 

det är något som är ett resultat av deras handlingar och uppfattningar (Bryman, 2011, s. 

35). I denna studie ska vi undersöka hur företag inom den svenska vattenkraften kan 

utveckla och stärka sina leverantörsrelationer. Eftersom vi inte har kunskap om var 

problem sitter kommer vi att studera hur personer inom företag på denna marknad 

arbetar idag för att skapa oss en bild av verksamheten. Vi anser att dessa personer 

påverkar relationerna mellan företag och leverantörer genom sin subjektivitet och 

således påverkar den sociala verkligheten. Därför kommer vi att använda oss av 

konstruktionism som verklighetssyn. Konstruktionism anser att verkligheten inte är 

objektiv och att sociala aktörer kan påverka och styra dess utgång (Bryman, 2011, s. 

36). Vi anser att sättet hur företag inom vattenkraften väljer att se på sina leverantörer 

påverkar deras uppfattningar och handlingar om hur de går tillväga i sitt förhållningsätt 

gentemot dessa. Alltså påverkar parterna varandra och det är således inte något som 

ligger utanför deras påverkan utan byggs upp genom interaktionen sinsemellan. Detta är 

också anledningen till att vi inte väljer att använda oss av objektivism som Bryman & 
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Bell (2013, s. 42) beskriver som sociala företeelser som är utanför aktörerna uppfattning 

och som ej går att påverka. 

 

Kunskapssyn även betecknat kunskapsteoretiska frågor eller epistemologisk 

frågeställning handlar om vad som ska anses som kunskap inom det studerade området 

(Bryman, 2011, s. 29-30). När det gäller kunskapssyn skiljer Bryman (2011, s. 30-33) 

på naturvetenskaplig kunskapsteori och tolkningsperspektiv. De mest framlyfta inom 

respektive område är positivism inom det naturvetenskapliga och menar på att 

verkligheten inte ska tolkas utan beskrivas som den är medan hermeneutiken inom 

tolkningsperspektivet menar att verkligheten kan tolkas för att förstå beteendet hos 

individer (Bryman, 2011, s. 30-33). Johansson Lindfors (1993, s. 55-58) och Bryman & 

Bell (2013, s. 38) beskriver det som att positivismen ämnar förklara medan 

hermeneutikerna ämnar tolka och förstå. I vår studie är målet att förstå hur leverantörer 

kan utvecklas och hur relationer kan stärkas mellan företag och leverantör vilket vi 

anser kommer leda till att vi måste tolka deras samspel för att skapa oss en förståelse. 

Därför väljer vi att använda oss utav hermeneutiken ur ett tolkningsperspektiv. Genom 

att använda oss av ett tolkningsperspektiv kan vi skapa en förståelse för var 

problematiken finns i relationerna idag och hur de utifrån teorier inom det valda 

studieområdet kan stärkas eller utvecklas.  

2.4 Angreppssätt 
I denna studie kommer vi inte att generera några nya teorier. Vi kommer istället 

använda oss av befintliga teorier inom leverantörsrelationer och Supply Chain för att 

tolka den insamlade empirin. En deduktiv studie utgår från teorin för att förklara 

observationer och resultat medan en induktiv studie utgår från observationer och 

resultatet för att skapa en teori som förklarar det studerade (Bryman & Bell, 2013, s. 

34). Vi kommer således att genomföra en deduktiv studie då vi utgår från teorier. 

Bryman (2011, s. 29) menar att deduktiv teori ofta förknippas med ett kvantitativt 

angreppssätt men att det inte är självklart. Många studier som är kvantitativa presenterar 

inga nya teorier samtidigt som teorin ofta används i framställandet av kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2011, s. 29). Johansson Lindfors (1993, s. 57) menar att ett 

argument för att genomföra en deduktiv studie är att det ger en grund från tidigare 

forskning att utgå ifrån. Detta är ett sätt för oss att fördjupa oss inom ämnet och bilda 

oss en uppfattning av vad forskningen kommit fram till och sedan jämföra det med den 

empiriska data vi samlar in. Kritik som är riktat mot en deduktiv studie är att 

observationerna som genomförs av verkligheten utgår från teorin studien bygger på och 

kan göra att teorin inte alltid stämmer överens med verkligheten (Johansson Lindfors, 

1993, s. 56). Detta anser vi att vi kan undvika i viss mån genom att vi använder oss av 

en tolkande kunskapssyn som gör att vi kan tolka empirin utifrån den teorin vi har utgått 

ifrån. 

2.5 Perspektiv 
Vi har valt att i denna studie utgå från ett företagsperspektiv där vi använder Vattenfall 

Vattenkraft AB som studieobjekt. Anledningen till att vi väljer att presentera vårt 

perspektiv är för att det enligt Thurén (2011, s. 88-89) är viktigt för att läsaren lättare 

ska kunna kritiskt granska innehållet genom att veta perspektivet. Genom detta så vet 

läsaren att vi kommer att behandla information som vi tar till oss utifrån ett företags 

synvinkel. Studien är främst fokuserad på en strategisk nivå utifrån ett 

ledningsperspektiv eftersom att det är främst dem som kan driva stora förändringar i 

företaget. Vi vill också belysa att studien även riktar sig till personer på taktisk och 

operativ nivå i företaget som också kan dra lärdomar utifrån studien. Vi kommer genom 
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studieobjektet Vattenfall Vattenkraft undersöka hur dem ser på problem kring 

leverantörsrelationer och var dem ser utvecklingspotential idag. Men vi kommer även 

samla in information utifrån deras leverantörers perspektiv för att bredda förståelsen 

inom området och ge studien en större trovärdighet. Vi anser att båda parternas syn på 

förhållandet sinsemellan är intressant att studera då en relation ska gynna båda parterna 

och genom att bara samla information från den ena sidan så kan resultatet för den andra 

parten bli missgynnat. 

2.6 Litteraturinsamling 
Vi började vår litteraturgenomgång genom att läsa in oss på olika artiklar inom ämnet 

för leverantörsrelationer. Enligt Bell (2006, s. 99) är det viktigt att göra en 

genomgående litteraturgenomgång för att få en förståelse för vilka teorier som finns och 

vad som saknas inom området. Genom denna process lärde vi oss var gapet fanns inom 

vårt studieområde samt hur den befintliga teorin kunde hjälpa oss att förstå i vilken 

riktning vi skulle söka vidare. Genom att vi genomför en deduktiv studie som 

presenterades i angreppsätt är teoridelen viktig för vår studie, då empirin kommer att 

testas utifrån den teori vi använder oss utav. Som tidigare nämnt är en kvalitativ 

undersökning enligt Bryman (2011, s. 29) ofta uppbyggd på teorin författarna grundar 

sin studie i och det blir på så vis viktigt för oss att vi kritiskt granskar våra källor för att 

arbetet ska bli trovärdigt och bidra med korrekt information. 

 

När vi började söka efter litteratur har vi använt oss av EBSCO och Business Source 

Premier som vi haft tillgång till via Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. Vi anser att 

dessa är trovärdiga sökmotorer att använda oss av men att det även är viktigt att kritiskt 

granska artiklarna inom varje sökmotor innan de används. Vi har från början använt oss 

av sökord som Supply Chain Management, Supplier relations, supplier relationship 

development, power relations suppliers, strategic purchasing, network och B2B. Genom 

dessa hittade vi många grundläggande artiklar inom området som vi läste in oss på för 

att skapa en grund. Framstående forskare som vi kom i kontakt med var Kraljic och 

Krause som båda två är välciterade i många av sina artiklar vilket vi anser tyder på att 

de har välaccepterade teorier. Kraljic (1983) utvecklade en inköpsmatris för att 

utvärdera leverantörsrelationer medan Krause:s artiklar handlar om att utveckla 

leverantörsrelationer. Vi valde då att addera ord som Kraljic, Krause, purchasing och 

purchasing portfolio. Genom att lägga till dessa sökord och använda de tidigare i olika 

kombinationer lyckades vi hitta många givande artiklar inom vår studies 

undersökningsområde mot leverantörsrelationer som ligger till grund för vår teoretiska 

referensram.  

 

De artiklarna vi valt att titta närmare på har vi först läst igenom sammanfattningen för 

att sedan om intresset funnits kvar gått vidare till resultatet för att se hur artikeln hänger 

ihop med vår studie. De mest intressanta delarna av artiklarna har vi sedan valt att gå 

tillbaka till primärkällorna för att säkerställa att informationen som grundförfattaren gav 

ut inte skulle bli förvriden. Vi har i denna studie även använt oss av andrahandskällor 

men endast då det varit problem att nå originalkällan eller för att visa på aktualitet i 

form av hur teorin används idag. I arbetets inledning och metod har vi även använt oss 

av böcker, webbsidor och två rapporter. Böckerna som används har bestått av mestadels 

metodböcker för att underbygga metoddelen, men vi har även använt en bok av 

Christopher (2011) till inledningen som har använts som kurslitteratur i en tidigare kurs 

vi läst vid Umeå Universitet. Webbsidorna har använts för att visa på aktualitet i form 

av tidningsartiklar rörande uppmärksammade logistikskandaler men även 
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branschinformation för vattenkraft. De två rapporterna som har använts i inledningen är 

hämtade från två välkända organisationer, PWC och Baker & McKenzie. 

2.7 Källkritik 
Källkritik handlar om hur vi ska kunna bedöma sanningsgraden i informationen vi 

påträffar (Thurén, 2011, s. 9). Källkritiken är alltså en viktig fråga för författare att 

tänka på när information samlas in för att arbetet ska kunna bidra med trovärdighet och 

ett applicerbart resultat. När sanningsgraden ska fastställas kan fyra grundkriterier 

genomgås, äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav (Ejvegård, 

2003, s. 62-64). Vi väljer att presentera kraven var för sig och hur vi har haft dem i 

åtanke genom litteraturinsamlingens gång. 

 

Äkthetskravet handlar om att källan ska vara sann och inte en förfalskning, alltså att den 

är vad den utger sig för att vara (Thurén, 2011, s. 19; Ejvegård, 2003, s. 62). För att i 

vår studie leva upp till äkthetskravet har vi valt att använda oss av artiklar som vi 

kommit åt genom Umeå universitetsbiblioteks hemsida genom sökmotorerna EBSCO 

och Business Source Premier. Vi har valt att endast använda oss av artiklar som är 

klassade som peer reviewed, vilket är artiklar som gått igenom en granskning som vi 

anser gör dem sanningsenliga och gör att de når upp till äkthetskravet. Vi har även 

använt oss till stor del av författare som är välciterade i många artiklar inom området 

leverantörsrelationer och Supply Chain Management vilket vi anser också tyder på att 

dem har en trovärdighet inom området som styrker äkthetskravet. I inledningen och 

metoden har vi använt oss av ett antal böcker. Dessa böcker anser vi vara trovärdiga då 

dem dels av kursansvariga utsetts som trovärdiga eftersom de använts i kurserna men 

även att innehållet har stämt överens med vetenskapliga artiklar som vi läst. De två 

rapporterna har använts i inledningen och är hämtade från välkända organisationer, 

PWC och Baker & McKenzie, som vi anser är trovärdiga källor. Rapporternas 

information har även styrkts genom artiklar vi genomgått under arbetets gång vilket vi 

menar visar att dem uppfyller äkthetskravet. I inledningen och branschbeskrivning har 

vi använt oss av internetkällor som exempelvis Vattenfalls och Eons hemsidor vilket 

kan vara vinklade och göra att äkthetskravet kan ifrågasättas. Dock menar vi på att 

dessa källor använts för att beskriva kontexten inom vattenkraften och således inte 

påverkar vår syn på leverantörsrelationer som är ämnet vi undersöker och kommer 

därför inte att påverka studiens resultat.  

 

Det andra kravet som vi utvärderat är oberoendekravet som enligt Ejvegård (2003, s. 

63) är att författarna ska kolla upp grundkällan för att undvika förvanskning och att 

primärkällor anses trovärdigare än sekundärkällor. I litteratursökningen har vi därför 

valt att gå tillbaka till originalkällorna i största möjliga mån för att undvika 

förvrängning av information. Ejvegård (2003, s. 63) menar att om information hämtas 

från en kortare sammanfattning finns risk att information förvrängs även om det inte är 

avsikten. Vi har därför valt att i de artiklar vi läst avstått att ta referenser från 

sammanfattningar utan istället gått igenom artiklarna för att undvika förvanskning, 

något som vi anser visar på att vi har uppfyllt oberoendekravet i den mån vi kan. Det 

ska dock tilläggas att förvanskning ändå kan ha uppkommit ofrivilligt, något som vi 

anser att läsaren bör vara upplyst om. Vi har också kollat igenom sekundära källor där 

grundförfattare citerats, framförallt i Kraljics fall var matris publicerades för första 

gången så tidigt som 1983. Enligt Thurén, (2011, s. 53) sker en krock ibland mellan 

oberoendekravet och färskhetskravet och då är det bättre att använda en färsk 

andrahandskälla än en sentida förstahandskälla. Således anser vi att oberoendekravet har 
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efterlevts i den mån vi anser att grundkällorna fortfarande är applicerbara i dagsläget 

men även kompletterats med sekundärkällor. Det tredje kravet är färskhetskravet där 

Thurén (2011, s. 30) påvisar att en källa är trovärdigare desto senare publicerad den är. 

Något som stöds av Ejvegårds (2003, s. 64) syn som menar att nyare källor bör 

innehålla tidigare viktig teori inom området men även byggts på med modernare 

förståelse. Vilket också tyder att vi gjort rätt val när vi använt oss av sekundära källor 

för att förstå utvecklingen inom området vi studerar och i vilken grad sentida teorier är 

applicerbara i nutid. Vi vill dock poängtera att vi i texten till störstadel använt oss av 

förstahandskällor. 

 

Det fjärde och sista kriteriet som vi valt att använda oss av är samtidighetskravet. 

Kriteriet handlar om att glömska påverkar människors förmåga att komma ihåg fakta 

och att en källa är pålitligare desto nyare den är och framförallt när vi söker specifik 

information (Thurén, 2011, s. 30). Eftersom vi undersöker hur leverantörsrelationer kan 

utvecklas och stärkas inom vattenkraften i Sverige är det viktigt att vi har läst in oss på 

de senaste inom teorier rörande leverantörsrelationer. Detta för att undvika att 

samtidighetskravet inte ska uppnås. Vi vill dock poängtera att vi till största del använt 

oss av förstahandskällor i arbetet och endast använt sekundära källor vid enstaka 

tillfällen för att fastställa teoriernas relevans utifrån dagens samhälle. 
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2. 
Hävstång 

4. 
Strategisk 

1. Icke-
kritisk 

3. 
Flaskhals 

3.Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att presentera den teoretiska referensramen. Kapitlet inleds 

med forskning kring inköpsportfolio, vilket sedan över går till forskning kring 

leverantörsrelationer och avslutas med forskning rörande leverantörsrelationer på en 

oligopolmarknad Vi avslutar teorin med en sammanfattning av de olika teoretiska 

bidragen områdena ger. 

 

3.1 Inköpsportfolio 

3.1.1 Kraljics inköpsmatris 

Enligt Kraljic (1983, s. 110) behöver företag en försörjningsstrategi på grund av två 

orsaker. En av dessa är hur pass viktig försörjning av material är för värdeskapandet och 

dess påverkan på vinsten. Den andra orsaken är riskerna som finns i 

försörjningskedjorna sett till exempelvis produktens karaktäristiska egenskaper, 

huruvida den är enkel att få tillgång till och problematiken kring de logistiska 

förutsättningarna. Utifrån dessa orsaker borde sedan en strategi tas fram om hur 

företaget ska arbeta med sina leverantörer (Kraljic, 1983, s. 110). 

 

Det företaget bör undersöka är hur väl företaget tar tillvara på potentiella 

stordriftsfördelar. Olika divisioner inom företaget kan ha ett likartat inköpsmönster 

något som kan ge bättre förhandlingskraft gentemot leverantörerna (Kraljic, 1983, s. 

110). Företag ska också undersöka huruvida det går att undvika potentiella risker i sin 

Supply Chain som kan skapa störningar och onödiga kostnader för företaget samt vilka 

risker som är acceptabla och hanterbara (Kraljic, 1983, s. 110). Inköpsstrategier ska 

också väga för- och nackdelar kring huruvida företaget ska prioritera flexibilitet 

gentemot kostnader samt om det finns potential till närmare och bättre samarbete med 

leverantörer och konkurrenter (Kraljic, 1983, s. 110-112). Utifrån dessa kriterier kan 

företag sedan placera sina leverantörer och inköpta produkter på en matris som Kraljic 

(1983, s. 111) tagit fram. Den utgår ifrån hur pass stor påverkan leverantören har på 

vinsten samt vilka risker som finns med försörjning av en särskild vara. På så vis blir 

leverantören och dess produkt indelad i fyra kategorier som visas i figuren nedan. 

 

                   Hög 

 

 

                  Vikten av 

                  inköp 

 

 

                    Låg 

 

 

                                                       Låg                                                   Hög                    

   

                                           Komplexitet på marknaden 
 
Figur 1. Bearbetad version av Kraljics matris (Kraljic, 1983, s. 112). 
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Den första produktkategorin som Kraljic (1983, s. 111) benämner är icke-kritiska 

produkter (se figur 1, kategori 1). Detta gäller för produkter som inte påverkar 

företagets vinst i någon större utsträckning och där tillgången är god och på så vis inte 

bidrar till någon hög risk. Ofta handlar detta om råvaror som företag behöver och här 

ska de satsa på att ha ett funktionellt inköp så att varorna finns inne när det behövs. Här 

kan företag endast fokusera på pris och varorna köps in decentraliserat från leverantörer 

med gott renommé på den lokala marknaden (Kraljic, 1983, s. 111). När leverantören är 

av stor vikt för vinsten men risken med försörjning av dessa varor är låga ska företaget 

fokusera på att hålla kostnaderna nere och undvika att skapa risker i försörjningskedjan, 

Kraljic har benämnt denna som hävstångsprodukter (se figur 1, kategori 2). 

Inköpsbeslut kan i vissa fall ske decentraliserat och här har företag stora möjligheter att 

ställa leverantörer emot varandra (Kraljic, 1983, s. 111). De gynnsamma 

inköpsförhållandena gör att företag i låg grad själva behöver påverka produktionen på 

något sätt (Kraljic, 1983, s. 115). 

 

Försörjningskedjor som karaktäriseras av höga risker i och med att antalet leverantörer 

är få alternativt där risken för logistiska störningar är stor kräver ett annat arbetssätt. 

Kraljic (1983, s. 111) menar att när detta kombineras med att vinstpåverkan är låg ska 

företag arbeta med kortvariga men hållbara inköpsprocedurer då dessa inköp oftast 

handlar om specifika varor till ett specifikt projekt. Dessa varor har Kraljic benämnt 

som flaskhalsprodukter (se figur 1, kategori 3). Dessa inköp bör koordineras centralt 

inom ett företag där företag i många fall får gå in i produktionsprocessen mer aktivt 

(Kraljic, 1983, s. 115). När det är en kombination av att inköpen både har stor 

vinstpåverkan och stora risker i försörjningskedjan menar Kraljic (1983, s. 111) att 

företagen måste säkra den långsiktiga tillgången till dessa produkter och leverantörer 

något som behöver långsiktiga strategier. Enligt Kraljic (1983, s. 111) genomförs inköp 

inom detta område oftast av stora globala leverantörer. Det kan också vara så att 

försörjningskedjor som karaktäriseras av höga risker istället har en hög vinstpåverkan 

istället för låg som vid flaskhalsprodukter och de ska då istället använda sig av 

strategiska produkter (se figur 1, kategori 4) (Kraljic, 1983, s. 112). Här ska företag 

fokusera på att bygga långsiktiga relationer till leverantörer och det handlar om 

produkter som är av högt värde och där tillgången är knapp. Detta styrs ofta centralt 

inom ett företag. Det är viktigt för företag att ständigt se över sina produktkategorier 

och hur de klassificerat dem då detta är något som ständigt förändras (Kraljic, 1983, s. 

113). Kol är ett tydligt exempel på detta enligt Kraljic då den tidigare var en icke-kritisk 

vara men som senare blev placerad som en strategisk vara.  

3.1.2 Vidareforskning på inköpsportfolio 

Forskning visar att samtliga företag har förståelse för att arbetet med inköpsportfolio är 

strategiskt viktigt för framgången för ett företag (Wagner & Johnson, 2004, s. 728). 

Relationer mellan en leverantör och en köpare ser olika ut där företag ska ha förståelse 

för vilket typ av utbyte en specifik relation innefattar. Denna förståelse behövs för att 

företag ska kunna kontrollera att allokering av resurser blir korrekt och företag bör 

fokusera på att behålla en optimerad strategisk leverantörsportfolio som är långsiktigt 

hållbar istället för att bara fokusera på att hålla nere inköpspriserna (Wagner & Johnson, 

2004, s. 728). Dock finns det forskning som visar att signifikanta inköp som sker en 

gång kan gynnas av ett prisfokus där det finnas flera olika leverantörer att välja mellan 

(Svahn & Westerlund, 2009, s. 178).  

 

I regel brukar forskning inom inköpsportfolio utgå ifrån ett visst arbetssätt beroende på 

inom vilken del av matrisen som leverantören hamnar (Kraljic, 1983; Caniels & 



14 
 

Gelderman, 2005, s. 141). Exempel på detta är inköp av produkter som kännetecknas 

som flaskhalsprodukter där företag endera ska acceptera beroendet av leverantören och 

minimera riskerna alternativt hitta vägar att minska beroendet (Caniels & Gelderman, 

2005, s. 145). Överlag handlar det enligt Caniels & Gelderman (2005) om att reglera 

beroende och maktförhållanden emellan leverantör och köpare oavsett vad matrisen 

visar. Deras forskning visar ytterligare att där beroendet är ömsesidigt finns det 

förutsättningar för en djupare relation. Vid strategiska inköp bör det därför finnas ett 

djupare samarbete som kan accepteras av båda parter samt något som båda vill bibehålla 

(Caniels & Gelderman, 2005, s. 153). Djupare samarbete anses gynna strukturer där 

företag kan dra fördelar av kunskapsutbyte där produkten är i behov av ett större 

forsknings och utvecklingsarbete (Svahn & Westerlund, 2009, s. 178). När företag som 

agerar köpare sitter på en högre maktställning anser Caniels & Gelderman (2005, s. 

153) att det kan finnas anledning att utnyttja makten. 

 

Möjligheten att använda sig av en inköpsportofoliomatris för företag och kunna jämföra 

den med andra varierar enligt Gelderman & van Weele (2005, s. 25). Variationen beror 

enligt dem på att många specifika faktorer påverkar företag och dess inköpsförhållanden 

där exempelvis det kan finnas ett problem i att mäta en relation för att utvärdera var i 

matrisen en leverantör ska placeras. Överlag anses däremot användandet göra 

inköpsarbetet mer sofistikerat och uppstyrt. 

 

Det finns däremot problem med inköpsportfolion. Företag behöver gå in och analysera 

varför leverantörer och produkter hamnar där de hamnar där diskussioner kan hjälpa i 

hög grad. Avvägning genomförs mellan metoder som beror på mer numerisk statistik 

gentemot andra variabler som exempelvis kunskap bland inköparna (Gelderman & van 

Weele, 2003, s. 210). Det är därför av stor vikt att kunskap hos olika parter vid inköp 

och vid arbetet med inköpsportfolion tas tillvara (Gelderman & van Weele, 2005, s.25). 

Något som däremot återkommer i praktiskt användande av portfolion är att det behövs 

information om marknaden och grundlig information om leverantören för att placera 

och bearbeta denna på rätt sätt (Gelderman & van Weele, 2003, s. 212). Detta är något 

som Gelderman & van Weele (2003, s. 214) anser visar på bristerna som finns med att 

Kraljics inköpsmatris framförallt utgår ifrån två variabler, något som praktiken visar är 

en förenkling av verkligheten och parametrarna som påverkar.  Forskning visar 

ytterligare att användningen av inköpsportfolion skiljer sig mellan branscher där bland 

annat byggnadsindustrin inte använder inköpsportfolio i hög utsträckning. Något som 

anses kunna bero på att stora delar av inköpet generaliseras av låg risk (Ferreira et al., 

2014, s. 13). Ferreira et al., (2004, s. 14) anser också att byggnadsindustrin förlorar 

möjlighet till att utnyttja skalfördelar när en stor andel av inköpen sker projekt för 

projekt.  

3.1.3 Strategiska inköp 

Carr & Smeltzer (1997, s. 200-201) menar att strategiskt inköp är då en organisations 

inköpsarbete påverkas både på funktionell och strategisk nivå, där den strategiska nivån 

sätter de övergripande målen som går i linje med hela organisationen. Den funktionella 

nivån arbetar för att förbättra och integrera processerna gentemot leverantörerna när de 

använder sig av ett strategiskt inköp. Strategiska inköp brukar ske centralt i ett företag 

och korrelerar med en hög kunskap och förmågan att genomföra arbetet på ett planerat 

och välstrukturerat sätt genom hela organisationen (Carr & Smeltzer, 1997, s. 204). 

Inköp som lyfts strategiskt får högre tillgång till resurser i form av information och 

kapital som krävs för ett effektivt inköpsarbete. För att inköp ska lyftas och bli 

strategiskt viktigt krävs kompetent personal inom detta område men det kräver också att 
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ledningen inom organisationen faktiskt uppmärksammar och ser konkurrensfördelarna 

som finns att hämta inom inköpsorganisationen (Carr & Smeltzer, 1997, s. 204-205; 

Ogden et al., 2007, s. 2). 

 

Strategiskt inköp har visat sig innefatta stora möjligheter att utveckla ett företags 

hållbara konkurrensfördelar. Detta genom att det möjliggör en förbättrad 

kommunikation emellan parterna och synen att relationen mellan parterna är långsiktig 

(Chen et al., 2004, s. 517). Enligt Chen et al., (2004, s. 517) skapar den närmare 

relationen som existerar ett förbättrat forum för kunskapsutbyte mellan leverantör och 

inköpare. Studier poängterar att alla relationer är unika och bör överensstämma med 

företagens övergripande strategier och operationella arbete, något som hindrar 

möjligheter till att duplicera ett sätt att arbeta på från en Supply Chain till en annan 

(Chen et al., 2004, s. 517; Paulraj et al., 2006, s. 116). 

 

När inköp går ihop med den överliggande strategin skapar det bättre förutsättningar för 

en bättre integrering av information, processer och samarbete vilket tillsammans 

förbättrar övergripande målet som oftast är kostnadsreduktion (Paulraj et al., 2006, s. 

117; Drake & Lee, 2009, s. 883). Ytterligare anser Paulraj et al., (2006, s. 117) att ett 

effektivt strategiskt inköp leder till att reducera kommunikationsbarriärer mellan parter 

vilket skapar förutsättningar för en god tvåvägskommunikation samt att det minskar 

sannolikheten för förseningar med leveranser. Något som de menar skapar bättre 

förutsättningar för samarbete i olika projekt. 

 

Inköp som brukar betecknas som strategiska inköp innefattas av hög expertis där 

köparen anses ha en maktställning i relation till andra typer av inköp enligt Terpend et 

al., (2011, s. 82). Produkten anses enligt samma källa ofta ha stor differentiering både i 

sig själv och i sin prissättning och har ofta en väldigt hög betydelse för köparen. Enligt 

samma forskare brukar i regel denna marknad likna oligopol där marknaden är 

koncentrerad kring ett fåtal aktörer där det råder höga barriärer in till marknaden och där 

köpare och leverantörer har stor makt. De menar ytterligare att aktörer på en sådan 

marknad använder sig av maktställningar emot varandra. Men köpare inom denna 

kategori anser att de litar på leverantörer i de flesta fallen. Denna kategori av inköp 

anses gynna innovation och prestation (Terpend et al., 2011, s. 82). Det finns däremot 

en kategori som liknar denna men där marknadsförhållandet gynnar leverantören. Enligt 

Terpend et al., (2011, s. 82-83) sker detta då substitut är svårt att hitta. Men de anser att 

denna relation fortfarande verkar stödja samarbete och tillit mellan parterna. 

3.2 Leverantörsrelationer 
Det finns starka samband mellan en bra relation och ett effektivt inköpsarbete där 

forskning också visat att prestationsnivån för företag ökar vid en bra leverantörsrelation 

(Miocevic & Crnjak-Karanov, 2012, s. 120; Autry & Golicic, 2010, s. 96). Effekten av 

relationen på prestationen är enligt Autry & Golicic (2010, s. 96) varierande där studien 

visar ett starkt positivt samband i början medan den är varierande och inte lika stark en 

period in i relationen. Det anser dem kunna bero på att leverantörerna känner en press 

att prestera i början av en relation för att fortsätta vara en intressant partner för det 

inköpande företaget. Ytterligare visar forskning att leverantörsrelationer stärks av en bra 

prestation av leverantören (Autry & Golicic, 2010, s. 97). Studien visar på så vis en 

cyklisk relation där författarna förklarar att händelser nära i tiden har stor effekt på 

relationen relativt effekter tidigare i relationen som exempelvis i startfasen. 
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Det finns olika faktorer som påverkar en leverantörsrelation enligt Powers & Reagan 

(2007, s. 1240). Deras forskning visar att den viktigaste faktorn för en fungerande 

leverantörsrelation är att de kan se och sikta mot gemensamma mål där den framförallt 

är framträdande i början och i slutet av relationen. Den faktor som spelade stor roll i de 

senare faserna var huruvida leverantören presterade gentemot köparen vilket också 

hörde samman enligt forskarna med att förtroendets roll i relationen ökade längre in i 

relationen. Något de ansåg berodde på att förtroendet i många relationer byggts upp i de 

tidigare faserna för att sedan påverka relationen i slutet.   

 

Tillförlit och förtroende mellan leverantörer och företag är något som är en förutsättning 

för att hantera risker i Supply Chain och skapa bra relationer (Laeequddin & Sardana, 

2010, s. 353). Förtroendet bygger på att parterna vill varandra väl och på deras 

trovärdighet, därför är det viktigt att se hur de skött sig tidigare genom att utvärdera 

tidigare beteende. Aktörer arbetar för att vara trovärdiga och hålla vad dem lovar för att 

de inte vill tappa sitt förtroende från den andra parten (Laeequddin & Sardana, 2010, s. 

355). Samma källa menar att desto högre straffet är om leverantören missköter sig, 

desto troligare är det att dem lever upp till sina löften. Författarna i föregående mening 

menar också på att desto större förlusten är när förtroendet inte upprätthålls, desto mer 

förlorar parten i trovärdighet. En relation är mer känslig i början av ett samarbete och 

desto längre parterna arbetar ihop och bygger upp ett förtroende för varandra, desto 

större är chansen att avvikelser ses som omständigheter som ligger utanför exempelvis 

leverantörens påverkan (Laeequddin & Sardana, 2010, s. 356). I början av en relation 

kan missnöjet med att förtroendet inte levs upp till istället skapa en negativ stämning 

som gör att de får svårare att bygga upp sin trovärdighet. Det är därför viktigt som 

tidigare nämnt att skaffa sig information om hur den andra parten presterat tidigare och 

deras trovärdighet och på detta sätt skapas en kommunikation som gör att relationen 

mellan parterna kan utvecklas till att bygga på gemensamma värderingar (Laeequddin & 

Sardana, 2010, s. 361).  

 

Leverantörsrelationer kan ofta förstöras om förtroendet inte levs upp till och det kan 

vara i form av bristande kunskap om den andra parten där problem inte förklaras eller 

gås till botten med så att båda parter förstår (Laeequddin & Sardana, 2010, s. 361). Det 

kan också bero på vilken grad av risk det handlar om, om risken är liten så kan parten 

bara fixa till problemet utan att det skapar några märkbara förluster. Det sista som 

författarna lyfter fram som en rot till att förtroendet förstörs är hur risken är fördelad på 

medlemmarna i relationen. Om den som har gjort fel kan åtgärda problemet utan några 

problem så kan den andra parten snabbt komma över det och arbeta vidare utan att 

förstora upp det. Det ska också påpekas att det finns situationer när förtroende och tillit 

inte är lika relevant. När den ena parten har full förståelse för den andras exempelvis 

karaktär, ekonomi och tillgångar i relationen så finns ingen osäkerhet och således 

behöver inte parterna bygga på förtroendet (Laeequddin & Sardana, 2010, s. 362). Men 

det kan även ha att göra med att företagen inte lägger sig i varandras verksamhet och 

inte har någon information om varandra eller har någon avsikt att arbeta ihop 

långsiktigt. Ena parten kan tappa förtroende om de ligger inom ramen för vad den andra 

parten kan handskas med om det sker något oförutsägbart som gör att förtroendet inte 

levs upp till, däremot om det orsakar förluster som är större än vad en part kan handskas 

med så kan förtroendet förstöras helt (Laeequddin & Sardana, 2010, s. 362). 

Anledningen till att leverantörsrelationer kan förstöras genom att förtroende och tillförlit 

inte motsvarar förväntningarna handlar alltså inte om människornas uppfattningar utan 

http://www.emeraldinsight.com.proxy.ub.umu.se/action/doSearch?ContribStored=Laeequddin%2C+M
http://www.emeraldinsight.com.proxy.ub.umu.se/action/doSearch?ContribStored=Sardana%2C+G
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om informationen och kunskapen, risknivån och hur den är fördelad på personerna i 

relationen. 

 

Nollet et al., (2012) har gjort forskning kring hur ett företag blir en bra kund. Med en 

bra kund menar de en kund som i slutändan blir behandlad bättre gentemot andra 

kunder i form av exempelvis levererad kvalité. För det skiljer sig mellan att vara en bra 

leverantör och en bra kund. Leverantörer brukar undersöka sina kunder och gradera dem 

utefter attraktiviteten att ha dem som kund samt värdet av att ha en relation till den 

kunden (Nollet et al., 2012, s. 1187). Det anses viktigt att köparen uppmärksammar att 

det finns något särskilt som gör dem attraktiva som handelspartner som motiverar också 

leverantören att vilja bibehålla relationen och ge köparen fördelar enligt Nollet et al., 

(2012, s. 1188). Attraktivitet kan bero på marknadsstorlek, tillväxt, en geografisk närhet 

eller en bra företagsimage. De menar vidare att dessa fördelar anses framförallt viktigt i 

situationer där efterfrågan är högre än utbudet. Något som är viktigt för att bibehålla att 

vara en attraktiv kund är att nå upp till leverantörens förväntningar enligt Nollet et al., 

(2012, s. 1189). De menar att det är viktigt att även som köpare veta och ha förståelse 

för de förväntningar som ställs som leverantör för att bättre kunna förutspå och hantera 

beteenden från leverantören.  

 

Intresset för leverantörsrelationer har ökat under de senaste tjugo åren, något som 

vittnas av det ökade antalet publikationer inom ämnet som finns (Terpend et al., 2008, s. 

28). Företag anses förflyttat sig från att skapa vinster genom att exploatera parter i sin 

Supply Chain till att skapa bättre och effektiva relationer som förbättrar alla parter 

gentemot deras konkurrenter (Krause, 1999, s. 219). I inköparnas fall handlar det om att 

noga undersöka vilka värden som är viktiga för leverantörerna för att de ska bli så 

effektiva som möjligt (Terpend et al., 2008, s. 43). Det är inte alla leverantörer och 

företag som behöver nära relationer i alla lägen och företag borde prioritera och vara 

villiga att investera i leverantörer för att öka värdeskapande med nyckelleverantörer 

(Terpend et al., 2008, s. 43). Som det ser ut med begränsade resurser inom vissa 

områden så måste företag kunna besluta vilka relationer som kräver investeringar och 

när det är läge att genomföra dem.  

3.2.1 Leverantörsutveckling 

Leverantörsutveckling är arbeten som genomförs där köparen tillsammans med 

leverantören har som avsikt att förbättra leverantörens effektivitet och kapacitet 

(Krause, 1999, s. 205). Det har visat sig att företag i allt högre utsträckning försöker 

arbeta proaktivt där de går in hos leverantören för att motverka defekta varor innan de 

levereras istället för att reaktivt upptäcka defekta varor vid inspektioner när de redan 

levererats (Krause, 1999, s. 219). Leverantörsutveckling anses ge bäst resultat när 

företaget har förståelse för vart inom sin Supply Chain det skapas värde och kan 

positionera och organisera sig utefter detta (Handfield et al., 2000, s. 38). Forskningen 

visar att företag kan dels fokusera på produkt och leveransförmåga från leverantör eller 

leverantörens kapacitetsförbättringar när det arbetar med leverantörsutveckling (Wagner 

& Krause, 2009, s. 3173).  

 

Inom olika industrier läggs det allt större tryck på leverantörers ansvar för innovation 

och produktutveckling enligt Krause & Scannell, (2002, s. 13). De menar att för att 

säkerställa denna process går köpande företag i allt större utsträckning in i samarbeten 

med leverantörer genom exempelvis feedbackarbete samt genom att arbeta med olika 

typer av incitament. Det kan också skapas tryck på leverantörer genom att aktivt 

jämföra dessa med konkurrenters effektivitet vilket kan motverka behovet av aktiv 
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marknadskonkurrens (Krause & Scannell, 2002, s. 13). Det finns en viss skillnad där 

produktbaserade företag påverkar leverantörer i högre grad med feedback och 

incitamentsprogram medan servicebaserade företag påverkar leverantörer genom aktiv 

marknadskonkurrens (Krause & Scannell, 2002, s. 19). Något som däremot visats i 

forskning är att ett leverantörsutvecklingsarbete inte är beroende av hur företaget arbetar 

med sin utvärdering av leverantören. Det anses kunna bero på att arbetena i många fall 

sker på olika nivåer inom företaget där utvärderingar sker och används i andra delar 

inom organisationen där utvecklingsarbetet inte är centralt (Wagner & Krause, 2009, s. 

3173-3174).   

 

I de fall där leverantörsutveckling är ett mål för ett företag brukar det korrelera positivt 

med kunskapsutväxling och utbyte av anställda mellan företagen (Wagner & Krause, 

2009, s. 3174). Dessa metoder är vanliga när företag vill arbeta med 

leverantörsutveckling (Nagati & Rebolledo, 2013, s. 185). Utbytet anses i sin tur gynna 

relationen mellan företagen som ytterligare förbättrar på möjligheterna till 

kunskapsutbyte mellan anställda på företagen. Enligt Krause (1999, s. 219-220) 

förbättrade sig inte leverantören när det köpande företaget påpekade vad som behövde 

förbättras på grund av resursproblem eller bristande kunskap i hur de skulle förbättra 

sig. Samma forskare såg att i de fall när köpande företag går in med egna resurser i 

förbättringsprocessen ger det en bättre effekt då det ger ett större incitament för 

leverantören att förbättra sig. Viljan att göra detta berodde i hög grad på köparens syn 

på sin leverantör och i vilken grad denne verkar för en bra relation (Krause, 1999, s. 

220). Nagati & Rebolledo (2013, s. 186) styrker detta där de diskuterar att det är viktigt 

för effekten av leverantörsutveckling att det finns en hög grad av tillit mellan parterna. 

Det blev ytterligare mer effektivt med ett större kunskapsutbyte när det gäller 

leverantörer av mer komplexa produkter där kunskapsutbytet lättare kunde överföras vid 

ett samarbete, således är inte resultaten lika positiva när det gäller kunskapsutbyte som 

lätt kan överföras mellan parterna (Krause et al., 2007, s. 540-541). Det anses viktigt att 

köpare redan från tidigt stadium visar på hur leverantören kan tjäna på 

utvecklingsarbetet för att engagera dem enligt Handfield et al., (2000, s. 41). De 

bedömer vidare att det därför är viktigt att redogöra varandras ståndpunkter gentemot 

varandra. Modi & Mabert (2007, s. 56) uttrycker vidare vikten av att det finns 

incitament för båda parter att utveckla sitt samarbete då leverantören annars inte 

kommer låta sig förändras av köparen.  

 

Nagati & Rebolledo (2013, s. 185-186) har undersökt tillverkande leverantörer och hur 

dessa påverkas av att köpare går in i någon typ av leverantörsutveckling. Resultatet de 

kan visa är att effektiviteten ökar och att leverantören i större utsträckning lyckas möta 

kundens efterfrågan. Enligt Krause et al., (2007, s. 540) visar forskningen att det finns 

klara vinster att göra i form av ökad flexibilitet och förbättrad kvalité genom att arbeta 

med leverantörsutveckling. De menar däremot att det sällan finns tydliga direkta 

resultatförbättringar av leverantörsutveckling utan istället är det de andra förbättringarna 

som kan skapa resultatförbättring på sikt. Vidare ansåg dem att det kunde bero på att 

pris och kostnadssänkningar ofta var något som företagen fokuserade på vid en 

förhandlingssituation när de möttes gentemot när de försökte hjälpa varandra.  

 

Det finns däremot forskning som är motsägande. Enligt Blonska et al., (2013, s. 1303) 

är det inte säkert att en köpare genom att investera i leverantören blir en framträdande 

kund som kan påverka leverantören. De menar på att större investeringar i den här typen 

av projekt i många fall ger negativa resultat och att istället bedöma hur de ska förhålla 
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sig till leverantören beroende på hur de står sig i relation till andra. Relationsskapande 

åtgärder anses istället ha hög påverkan och att en bättre kommunikation kan ge bättre 

förutsättningar för att företagen individuellt gör mer passande investeringar. Köpare bör 

därför ha en klar syn hur de vill arbeta med leverantören och vilket intryck de vill ge till 

leverantören. Det kan därför vara av stor vikt att veta hur en leverantör uppfattar ett 

företag som köpare för att veta hur inköpsprocesserna kan bli mer effektiva och 

relationsskapande (Blonska et al., 2013, s. 1303).  

 

Hur ett företag ska arbeta med leverantörsutveckling beror enligt Wagner (2011, s. 282) 

på vilket stadium relationen är i. Han anser att när en köpare och en leverantör först 

börjar arbeta med varandra är det viktigt etablera relationsspecifika sätt att arbeta på så 

att de kan etablera ett specifikt och effektivt sätt att arbeta med varandra. Ett arbete som 

minskar när relationen börjar minska. Vidare anses det därför viktigt när 

leverantörsutveckling ska bedrivas att köparen är uppmärksam om i vilket stadium deras 

relation är i. I starten av en leverantörsrelation är informationsutbyte och 

kommunikation viktigt för att ge parterna en bra grund för det fortsatta arbetet enligt 

Claycomb & Frankwick (2010, s. 260). De anser att behovet av detta minskar utifall en 

leverantör har ett gediget och bra rykte kring sig som täcker upp för informationsutbytet 

då det redan kan existera en bra grund i och med det goda renomméet. Aktivt arbete 

med leverantörsutveckling anser Wagner (2011, s. 282) riskerar att bli ineffektivt i 

början och i slutet av en relation. Med aktiv leverantörsutveckling menas att köparen 

aktivt går in hos leverantören och påverkar genom exempelvis investeringar i 

leverantören. Att aktivt arbeta med leverantörsutveckling bedömer han istället ska följa 

en inaktiv leverantörsutveckling som exempelvis arbete med utvärdering och feedback 

och således inte direkt påverkar leverantören och dess sätt att arbeta. Arbetet kan sedan 

gradvis övergå till mer aktivt kunskapsutbyte mellan personal. 

3.2.2 B2B/Nätverk 

Nätverk av företag kan skapa hållbara konkurrensfördelar gentemot andra nätverk enligt 

Dyer & Singh (1998, s. 675). De menar vidare att konkurrens mellan enskilda företag 

blir alltmer sällsynt och istället konkurrerar nätverk mot varandra. Arbetet med att förstå 

och att kunna få nätverk att bli en konkurrensfördel är något som visat sig svårt och 

prövande för många företag (Anderson et al., 1994, s. 12). Något som anses viktigt är 

att först och främst analysera företagets miljö för att definiera sitt nätverk för att kunna 

se vart värdeskapande delar finns och vart det finns förbättringsmöjligheter inom 

nätverket (Anderson et al., 1994, s. 12-13). Anderson & Weitz (1992, s. 20) menade att 

medlemmar i ett nätverk ibland väljer att försvaga sin ställning genom att närma sig sitt 

nätverk och på så vis inte använda sig av alternativa partners. När något företag inom ett 

nätverk gör investeringar riktad till handeln gentemot en viss partner förbättras 

relationen och parterna blir mer hängivna gentemot varandra (Anderson & Weitz, 1992, 

s. 27). Rykte visade sig också påverka relationen där Anderson & Weitz (1992, s. 28) 

fann att framförallt distributörer valde att arbeta med tillverkare de visste hade 

behandlat andra distributörer väl. Enligt dem brukar det också vara bra för ett nätverk då 

parter visar sig börja exkludera alternativa partners då de visar ytterligare hängivenhet. 

Byggandet av relationer är något som Anderson et al., (1994, s. 8) pekar på kan vara 

problematiskt då det ofta kräver att resurser tas ifrån andra relationsbygganden och på 

så vis kan skada andra relationer.  

 

Resultat från samarbeten och hur arbeten inom nätverk stärker eller skadar företag beror 

ofta i hög grad på vilka variabler företagen använder i sin utvärdering enligt Anderson 

et al., (1994, s. 9). De skriver att företag har en tendens att mäta relationer utefter 
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viktiga faktorer som spelat roll i tidigare relationer och relationsbyggande arbeten. Det 

centrala i utvärderingar brukar i regel enligt samma källa vara de sociala och 

ekonomiska vinningarna som de fått i jämförelse med kostnader som kan härledas till 

detta arbete. Något som de anser är viktigt för företag är att ha förståelse för är att 

relationsbyggande arbeten kan ha positiva effekter på andra företag inom ett nätverk 

något som oftast inte finns med vid utvärderingar.  

 

Kale et al., (2001) har gjort en studie där de undersökt 200 organisationer som arbetar 

aktivt med nätverksbyggande och som investerar för att förbättra det. Det har visat sig 

att organisationer som gör detta bygger upp en kapacitet för att hantera nätverk som en 

konkurrensfördel och har lättare att se möjligheter då de har chans att ta tillvara på 

särskilda tillgångar inom sitt nätverk och vart det finns potential till utveckling (Kale et 

al., 2001, s. 464). Samma källa visar dessutom att dessa mer effektivt bygger allianser 

mellan företag. De menar att företag utnyttjar denna kapacitet framförallt i lägen då 

organisationen ska expandera inom nya geografiska- eller produktområden. Ansvaret 

ligger således naturligt inom de delar som arbetar med affärsutveckling däremot menar 

de att det dessutom visat sig att andra delar inom organisationen också kan ansvara för 

detta. Kale et al., (2001, s. 465) visade dock exempel i sin studie på att det finns företag 

som misslyckas att ta tillvara på tidigare erfarenheter av att bygga allianser och nätverk. 

Men de visade också på organisationer som har arbetsrutiner och läroverk för att hantera 

dessa frågor som utgår ifrån tidigare erfarenheter och kunskap som finns inom 

organisationen. Enligt Kale et al., (2001, s. 468) tyder forskningen på att amerikanska 

företag generellt är bra på att i förväg utvärdera huruvida en närmare allians kommer att 

vara lyckosam eller inte. De visar ytterligare att de finns tydliga bevis på att företag som 

arbetar rutinmässigt med allianser bättre kan utvinna vinster av dessa. 

 

Forskningen kring B2B/nätverk är något som påverkar hur företag arbetar idag då dessa 

citeras i aktuella artiklar framförallt där de påverkat forskning kring hur företag kan bli 

attraktiva som kunder. Exempel på detta är artikeln som Nollet et al., (2012) skrivit där 

de använt sig endera direkt av artiklarna ovan alternativt artiklar som bygger på dessa. 

3.2.3 Makt och beroende 

Förtroendets roll inom nätverk började uppmärksammas alltmer under 90-talet (Sahay, 

2003, s. 554). Men förtroende är inte något som kommer naturligt i och med ett 

partnerskap utan kräver arbete enligt Sahay (2003, s. 560). Men han anser att för att 

skapa ett långvarigt partnerskap krävs det förtroende.  

 

Cox et al., (2004, s. 357) har undersökt hur köpare och leverantörer kan förbättra sig 

samt hur maktförhållande mellan parterna artar sig i 12 olika industrier. Det finns olika 

typer av inköpsrutiner som passar beroende på vilket maktförhållande som finns mellan 

parterna (Cox et al., 2004, s. 369). De menar vidare att om en köpare har stor makt i 

jämförelse med deras leverantörer är det mest lämpligt att utföra ett proaktivt 

inköpsarbete. I en situation tvärtemot där leverantören har en dominerande 

maktställning bör köparen använda sig av ett inköpsarbete där de väljer en leverantör 

som de använder sig av. Samma forskare pekar på att de flesta företagen i deras studie 

inte arbetar utefter dessa strategier vilket de anser pekar på en bristande kompetens och 

att huvuddelen av organisationer arbetar på ett sätt som anses som olämpligt givet deras 

maktförhållande. De menar på så vis att det finns stora möjligheter att förbättra en 

organisations inköpsarbete givet att deras studie är representerbart på övriga 

organisationer också. Däremot kan dessa problem bero på exempelvis en ignorans att 

förbättra arbetet eller att köpare har via kontrakt blivit inlåst i ett förhållande till en 
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specifik leverantör och kan på så vis inte påverka arbetet i nuläget (Cox et al., 2004, s. 

371).  

 

Enligt Cox (2004a, s. 410) kan ineffektivitet att inköpsstrategier inte används på ett 

optimalt sätt bero på att maktstrukturerna internt eller externt i en organisation gentemot 

leverantören inte är gynnsamma. Men han menar ytterligare att det går att utnyttja 

strukturerna för att skapa en hävstång i en inköpsprocess. Det kan dock försvåras av att 

många relationer har inslag av ömsesidigt beroende samt att företaget vill uppnå en 

situation där båda parterna vinner på en relation istället för att utnyttja den andres 

situation. En situation där båda parter vinner är då relationen skapar ett värde för båda 

parter men i regel brukar det vara en part som får huvuddelen av värdeskapande vilket 

kan skapa fortsatt anspänning inom ett nätverk (Cox, 2004a, s. 411). Cox (2004a, s. 

411) menar däremot att det finns en övertro att samtliga relationer som är gynnsamma är 

de som syftar att ge ett långsiktigt utbyte parterna emellan, han menar istället att det kan 

vara goda relationer och ett bra utbyte som också finns mellan parter utan att det finns 

ett mål att relationen ska vara långsiktig. En köpsituation kommer alltid innehålla något 

inslag av konflikt enligt Cox (2004a, s. 417-419) men han anser att den däremot inte 

behöver innehålla en ömsesidig förståelse eller en önskan om att båda parter ska vinna 

som flera andra forskare vill påstå enligt honom. Vidare menar han att det är svårt att 

ordna konflikten som finns i en köpprocess. För ett företag menar han kommer alltid 

sträva och ifrågasätta och pressa en relation så att den i så stor mån som möjligt blir 

mest effektiv för dem själva. Därigenom är maktförhållande i en relation otroligt viktig 

enligt samma forskare som pekar på företag i stor mån utnyttjar sin makt för att nå till 

den mest optimala situationen för dem. 

 

Cox (2004b, s. 346) har byggt vidare från tidigare forskning och undersökt vad som är 

den mest lämpade sättet för köpare att leda sitt arbete med leverantörer. Framförallt när 

det kommer till beroendeställningar och möjligheter till att få en hävstång gentemot sina 

leverantörer. Han har tagit fram en matris (Figur 2) som visar sambandet och 

arbetssättet för företag när det gäller sitt inköp framförallt när de har aspekter som 

dominans gentemot sin leverantör och det ömsesidiga beroende som finns emellan 

köpare och leverantör (Cox, 2004b, s. 351).  
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Köpardominans 

- Få köpare, flera leverantörer. 

- En köpare står för en hög andel av en 
leverantörs försäljning. 

- Kostnad för att få en ny kund är hög. 

- Kostnad för att byta leverantör  är låg. 

 

Ömsesidigt beroende 

- Få köpare, få leverantörer. 

- En köpare står för hög andel av en 
leverantörs försäljning. 

- Kostnad för att få en ny kund är hög. 

- Kostnad för att byta leverantör är hög 

Oberoende 

- Flera köpare, flera leverantörer. 

- En köpare står för låg andel av en 
leverantörs försäljning. 

- Kostnad för att få en ny kund är låg. 

-Kostnad för att byta leverantör är låg. 

Leverantörsdominans 

- Flera köpare, få leverantörer. 

-En köpare står för låg andel av en 
leverantörs försäljning. 

- Kostnad för att få en ny kund är låg. 

- Kostnad för att byta leverantör är hög  

 Hög 
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                         Låg                                                                                                                   Hög 
  
Figur 2. Bearbetad matris byggd på Cox (2004b, s. 352) beroendematris. 

En relation kan utgå ifrån ett sätt där en köpare och en leverantör enbart arbetar med 

specifikationer och ger viss information emellan sig, alternativt där det sker ett mer 

djupgående samarbete där parterna investerar i ett förbättrat samarbete (Cox, 2004b, s. 

352-353). Ett sätt att samarbeta kan enligt Cox (2004, s. 353) vara genom att investera i 

en förbättrad relation men att fortsätta att försöka maximera det egna värdet i relationen. 

Det andra sättet menar författaren är då de har en långsiktig relation där parterna delar 

på värdet av en produkt. Cox  (2004b, s.354) menar på att det i situationer då köparen 

har större delen av makten kan denne samarbeta men fortsätta att sätta kvalitativa och 

prismässiga standarder där leverantören accepterar att få sälja snarare än att ha höga 

marginaler. Samma källa menar vidare att i en situation då det råder ömsesidigt 

beroende bör företag applicera en långsiktig relation där fördelning av värdet är lika 

samt att köpare och säljare tillsammans förhandlar fram kvalitativa och prismässiga 

nivåer.  

 

Cox (2004b, s. 353) anser att många företag ska ha en förståelse för hur deras situation 

ser ut och maktförhållandena emellan. Han bedömer att det i många fall blir fel eftersom 

det i få fall går att nå sina mål både från leverantören och från köparens sida på grund av 

kapacitetsbrister som hindrar förmågan att arbeta. Det kan annars också bero enligt 

honom på att företag missbedömer förhållandena som finns mellan parterna och därför 

agerar fel. För ett lyckat arbetssätt kräver det att företaget förstår makt och 

hävstångsmöjligheter som finns mellan parterna men också vilka möjligheter det finns 

inom inköpet samt vilken typ av relationsbyggande arbete som ska finnas. 

3.3 Leverantörsrelationer på en oligopolmarknad 
Terpend & Ashenbaum (2012, s. 67) anser att det är möjligt att i en leverantörsrelation 

som karaktäriseras av ett tvångsliknande förhållande blir leverantören negativ till 

innovation eller att dela med sig av idéer. Leverantören ansågs möjligen försöka 

undvika någon större uppmärksamhet utan enbart leverera enligt de premisser den 

skulle. Tvingande maktutnyttjande hade på liknande sätt en låg effekt på 

Köparens 

makt 

gentemot 

leverantör 

Leverantörens makt gentemot köpare 
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kvalitetsförbättring där leverantören reagerar genom att ofta prestera sämre. Däremot så 

visar forskningen att det finns i förhållanden med få leverantörer en bekvämlighet till en 

närmare relation till köparen (Terpend & Aschenbaum, 2012, s. 69). Det ansågs 

ytterligare att på en marknad med få leverantörer fanns det oftare ett starkare förtroende 

mellan köpare och leverantör.   

 

Caldwell & Howard (2014, s. 270) har undersökt inköpsprogram inom tillverkning av 

militärfordon som flyg och båtar inom den brittiska militären. Något som de belyser är 

en marknad som karaktäriseras av B2B, oligopol och långa projekt. Plattformar som 

byggs till militära industrin handlar oftast om kontrakt som sträcker sig flera år och 

utifall leverantörer missar att vara en del av ett kontrakt riskerar de att försvinna helt i 

och med den starka koncentrationen på marknaden (Caldwell & Howard, 2014, s. 282). 

Det visar sig också att leverantörer har svårt att behålla kompetens för eventuella 

uppkomna kontrakt inom företaget när det finns få köpare och marknaden på så vis blir 

väldigt beroende av ett fåtal kontrakt (Caldwell & Howard, 2014, s. 282). De speciella 

premisserna inom militären gör att militära köpare i många fall behöver skapa en 

marknad i och med att större komplexa inköp sker så pass sällan enligt Caldwell & 

Howard (2014, s. 283). I dessa händelser kombineras det oftast med mer rutinbaserad 

inköpsprocedurer. Tidigare var militära inköp väldigt utförligt specificerat med lite 

påverkan från leverantören. Det har på senare tid förändrats där leverantören får större 

övergripande information och kan på så vis använda sin kompetens och forma 

produkten bättre för förutsättningarna (Caldwell & Howard, 2014, s. 284). Studien 

visade att i många fall inom militären påverkade de långa och få kontrakten att de inte 

arbetade på ett likartat sätt för samtliga för att skapa sig en långsiktigt förbättrad 

inköpsprocedur som utvecklar kompetensen gradvis. Istället hade varje inköpsprocess 

en egen procedur beroende på projekt (Caldwell & Howard, 2014, s. 287). 

3.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
I denna del av teorin presenteras hur teoriområdena hänger samman. Vi inleder med en 

figur för att sedan i text konkretisera sambanden. 

 
Figur 3. Teoriredogörelse 

Den teoretiska referensramen inleddes med en redogörelse för inköpsportfolio. 

Meningen är att läsaren skulle få en förståelse för när leverantörsrelationer kan gynna 

ett företag och när det inte är att föredra samt en beskrivning av vilka typer av 

inköpsmetoder som finns beroende på olika marknadsstrukturer. Kraljics matris 

presenterades i denna sektion och ligger till grund för hur företag kan hantera relationer 

till leverantörer angående inköp. Detta eftersom den är en central del för en stor del av 

forskningen och inköpsarbetet inom organisationer. Under inköpsportfolio 

presenterades också vidareforskning från Kraljics artikel från 1983 och hur strategiskt 

inköp ofta ser ut samt hur företag arbetar med detta. Med denna del redogjorde vi hur 

organisationer behöver arbeta med inköp och vikten av att förstå dess påverkan på 

organisationen som helhet. Huvuddelen av forskningen är gjord i kontexter med 
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repetitiva inköp vid standardiserade köp men det finns också inslag som berör inköp 

som sker mer sällan. Vi anser att de är användbara i vårt arbete för att belysa skillnader i 

arbetssätt som kan appliceras i nya kontexter samt att inköp och leverantörsrelationer på 

många sätt kan vara branschöverskridande. 

 

Inköpsportfolio ledde oss således in på leverantörsrelationer som var nästa del i teorin 

och här lyftes teorier om varför leverantörsrelationer är viktiga och på vilket sätt de kan 

gynna företagsverksamhet. Vi anser att det är av stor betydelse att belysa hur relationer 

kan påverkas av olika arbetssätt för att kunna stödja vår analys kring hur de bör arbeta 

inom vattenkraften. Leverantörsutvecklingsmöjligheter visades upp under denna sektion 

och handlar om att företag aktivt kan påverka sina leverantörer något vi anser är viktigt 

för att belysa hur köpare på olika sätt kan påverka sina leverantörer. Även förhållandena 

med att verka i en kontext där företag som handlar av företag, så kallat B2B, och vikten 

av fungerande nätverk fick en genomgång här. Vi anser att detta område är viktigt för 

att få förståelse för hur en relation mellan en köpare och en säljare påverkas av att ingå i 

olika nätverk. Även förhållningssättet att arbeta B2B istället för B2C, som är mellan 

företag och kunder, kan skilja sig åt. Makt och beroendeställningar är en viktig del på en 

marknad där både köpare och säljare påverkas av deras ställning gentemot varandra och 

ger dem möjligheter och hinder i de sätt de kan arbeta. Vi anser att detta område är 

viktigt för oss då vi förklarat vattenkraftsmarknaden som består av få leverantörer och 

köpare vilket påverkar maktstrukturerna och hur företagen kan arbeta gentemot 

varandra.  

 

Slutligen presenterades det tredje och sista teoriområdet i studien som handlade om 

kontexten studien utspelar sig i. Här diskuterades vilka spelregler som gäller på en 

oligopolmarknad samt hur leverantörsrelationer kan se ut och påverkas i en sådan miljö 

där vi framförallt använder oss av forskning kring militärindustrin. Vi anser att den kan 

belysa problematiken men att marknaden fortfarande skiljer sig på många sätt från 

vattenkraften eftersom militären påverkas i hög grad av staten och statligt inflytande. Vi 

anser dock att militärindustrin har många likheter då den också har förhållandevis få 

leverantörer och köper in specialbeställda produkter. 

 

Nedan presenteras en sammanfattande tabell över den teoretiska referensramen som vi 

valt att utgå ifrån i denna studie. Denna tabell ska användas som ett underlag för att 

analysera den insamlade empirin men även i utformandet av intervjufrågorna.  
 

Tabell 1. Överblick över vår teoretiska referensram. 

Forskningsområde Teoretiskt bidrag Referensram 

Kraljics 

inköpsportfolio 

Anledning till inköpsstrategier 

samt hur företag bör arbeta 

beroende på 

marknadsförhållande. 

Kraljic (1983) 

Vidare forskning på 

inköpsportfolio 

Vidareutveckling kring 

inköpsportfolio där 

diskussioner förs kring 

användbarhet samt 

Wagner & Johnson (2004), 

Svahn & Westerlund 

(2009), Caniels & 

Gelderman (2005), 
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problematiken kring att 

använda sig av den. 

Gelderman & van Weele 

(2005), Gelderman & van 

Weele (2003), Ferriera et 

al., (2014) 

Strategiskt inköp Hur påverkar övergripande 

strategin för företaget inköpet. 

Hur ser ett strategiskt inköp ut 

och vilka konsekvenser får det. 

Carr & Smeltzer (1997), 

Ogden et al., (2007), Chen 

et al., (2004), Paulraj et al., 

(2006), Drake & Lee 

(2009), Terpend et al., 

(2011) 

Leverantörsrelationer Effekter av 

leverantörsrelationer samt vilka 

faktorer som spelar roll för en 

relation. Exempelvis hur 

förtroende och fasen i 

relationen påverkar relationen 

och vikten av att ha 

gemensamma mål. 

(Miocevic & Crnjak-

Karanov, 2012), Autry & 

Golicic (2010), Powers & 

Reagan (2007), 

Laeequddin & Sardana 

(2010), Nollet et al., 

(2012), Terpend et al., 

(2008) 

Leverantörsutveckling Hur köpare kan påverka sina 

leverantörer. Exempelvis 

genom direkta investeringar 

eller kompetensutbyte. 

Krause (1999), Handfield 

et al., (2000), Wagner & 

Krause (2009), Krause & 

Scannell, (2002), Nagati & 

Rebolledo (2013), Krause 

et al., (2007), Modi & 

Mabert (2007), Blonska et 

al., (2013), Wagner 

(2011), Claycomb & 

Frankwick (2010) 

B2B & Nätverk Hur företag konkurrerar med 

nätverk samt om 

relationsbyggande inom 

nätverk. 

Dyer & Singh (1998), 

Anderson et al., (1994), 

Anderson & Weitz (1992), 

Kale et al., (2001), Nollet 

et al., (2012) 

Makt & beroende Hur påverkar 

beroendeställningar en relation 

mellan köpare och säljare. 

Sahay (2003), Cox et al., 

(2004), Cox (2004a), Cox 

(2004b) 

Leverantörsrelationer 

på oligopolmarknader 

Hur påverkar 

marknadsförhållandet oligopol 

leverantörsrelationer och 

inköpsarbete. 

Terpend & Ashenbaum 

(2012), Caldwell & 

Howard (2014) 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel kommer genomförandet av studien att presenteras. Vi kommer först gå 

igenom forskningsmetoden vi har valt för att samla in informationen. Sedan presenteras 

varför vi väljer att genomföra intervjuer och urvalet av respondenter. Därefter 

genomgås intervjuguiden och genomförandet av intervjuer för att sedan avsluta med 

hur databearbetning av materialet har gått till. 

 

4.1 Forskningsstrategi 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag inom den svenska vattenkraften 

kan utifrån hur de arbetar idag förbättra sina leverantörsrelationer. Detta gällande 

befintliga leverantörer av ej repetitiva men specialbeställda produkter för att dessa bättre 

ska nå uppställda krav. För att svara på vår problemformulering och syfte måste vi 

således kunna förstå hur företag kan förbättra sina relationer med leverantörerna. Därför 

kommer vi att använda oss utav en tolkande forskningsstrategi som underlättar för oss 

att djupare förstå respondenterna. Genom våra tidigare ställningstaganden att använda 

oss av hermeneutiken som kunskapssyn som ger tillåtelse att tolka och konstruktionism 

som verklighetssyn som belyser att världen vi lever i påverkas av dess sociala aktörer så 

väljer vi att använda oss utav en kvalitativ forskningsstrategi.  

 

Vårt mål med denna studie är inte att samla in kvantitativ data för att bekräfta 

respondenternas ställning till leverantörsförhållanden utan att förstå deras relation och 

hur den kan förbättras. Genom tidigare val och genomförandet av en kvalitativ studie 

kan vi samla in information som enligt Bryman (2011, s. 40) lägger en större vikt på ord 

och inte på kvantifiering vid insamling och analys av data. Trost (2005, s. 14) uttrycker 

det som att om problemformuleringen går ut på att förstå och hitta ett tillvägagångssätt 

så är kvalitativa studier att föredra. Därför anser vi att en kvalitativ studie passar oss 

bäst då vi kan få djupa och mer omfattande svar om hur respondenterna ser på de 

befintliga leverantörsrelationerna än vid en kvantitativ studie och på så sätt skapa en 

större förståelse. I vårt fall är det oklart vilka lösningar som finns på frågeställning och 

därför väljer vi att inte genomföra en kvantitativ studie eftersom vi anser att vi inte har 

något att utgå ifrån som kan kvantifieras. En nackdel med kvalitativa studier är att de 

bygger på forskarnas uppfattningar om vad som är viktigt (Bryman, 2011, s. 368). 

Således blir studien inte objektiv utan subjektiv utifrån forskarnas syn, något som 

läsarena bör vara medvetna om. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 49) så hänger ofta en 

kvalitativ studie ihop med ett tolkande synsätt och en subjektiv syn, vilket också stärker 

vårt val att genomföra en kvalitativ studie utifrån våra tidigare ställningstaganden i 

kapitlet teoretisk metod. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 
Genom valet av forskningsstrategi att bedriva en kvalitativ studie väljer vi att också 

använda oss av kvalitativa intervjuer. Intervjuer är den vanligast förekommande 

metoden att använda för att samla in empirin i en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 

2013, s. 473). Anledningen till att vi vill genomföra intervjuer är som vi tidigare 

argumenterat för med våra val av kostruktionism och hermeneutiken att vi anser att 

sociala aktörer påverkar vad som sker inom det området vi ämnar undersöka och vi vill 

få en djupare förståelse om hur dem ser på leverantörsrelationer. Genom att ha 

Praktisk 
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Inledning 
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referensram 
Empiri Analys 
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möjlighet att tolka ger det oss också en större möjlighet att förstå hur responsen på 

intervjuerna hänger samman. Enligt Bryman (2011, s. 372) så försöker kvalitativa 

forskare komma nära sina studieobjekt för att förstå världen på deras sätt, vilket också 

tyder på att våra val av kunskapssyn och verklighetssyn stödjer detta. En anledning att 

intervjuer är så populärt vid kvalitativa studier är just enligt Bryman & Bell (2013, s. 

473) att den ger en flexibilitet som intervjuarna kan ta tillvara på. Något som också 

stöds av Bell (2006, s. 158) som säger att flexibiliteten gör att svaren kan följas upp och 

utvecklas. Svaren på exempelvis en enkätstudie är skrivna medan en respondent får 

chansen att utveckla sina idéer och svara på följdfrågor under intervjun. 

 

När det kommer till valet av intervjuer menar Bryman & Bell (2013, s. 474) att det står 

mellan strukturerade eller kvalitativa intervjuer. Där strukturerade intervjuer hör mer till 

en kvantitativ studie genom sin höga reliabilitet och validitet. Då försöker forskaren på 

ett strukturerat sätt ställa tidigare bestämda frågor och hålla sig till dessa. Genom att 

istället genomföra kvalitativa intervjuer så kan forskarna vara mer flexibla genom att 

följa i samma riktning som intervjupersonen svarar (Bryman & Bell, 2013, s. 474). Här 

vill forskaren ha fylliga svar medan vid en kvantitativ studie så handlar det om att enkelt 

kunna översätta svaren i data och därför strävar efter korta svar. Vi väljer således att 

genomföra en kvalitativ intervju med uppbackning av valet av ett tolkande synsätt. Vi 

vill förstå respondenterna för att kunna svara på vår frågeställning och vill därför ha 

fylliga och djupgående svar, samt ha möjligheten att kunna följa med in på den riktning 

som samtalet för oss. 

 

Inom kvalitativ forskning finns det två huvudriktningar, ostrukturerade intervjuer och 

semistrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer kan liknas vid ett vanligt samtal 

då intervjuaren kan ställa en fråga och låta respondenten svara fritt och på så sätt inte 

styra intervjun i någon riktning (Bryman & Bell, 2013, s. 475; Bryman, 2011, s. 415). 

Vid en semistrukturerad intervju däremot så menar dem att intervjuaren håller sig till en 

intervjuguide, alltså teman som ska behandlas under intervjun, men låter respondenten 

svara fritt på frågorna. Eftersom att vi har en del förkunskap genom teorikapitlet i denna 

studie och genom att vi har valt ut att specifikt undersöka leverantörsrelationerna så 

väljer vi att genomföra en semistrukturerad intervju. Detta för att kunna bygga frågor på 

den teorin vi presenterat men samtidigt kunna vara öppna och ställa följdfrågor och 

haka på den riktningen som respondenten går. Enligt Bryman (2011, s. 416) är en 

semistrukturerad intervju att föredra när forskaren har tydligt fokus, vilket stärker valet i 

vårt fall av en semistrukturerad intervju. 

 

En av nackdelarna med intervjuer är subjektiviteten som gör att svaren kan tolkas skevt 

(Ejvegård, 2003, s. 158). Därför menar Bryman & Bell (2013, s. 474) att svaren måste 

jämföras mellan de olika intervjuerna för att stärkas då författarna annars kan göra 

felaktiga tolkningar. Då är det också viktigt att frågorna ställs så lika som möjligt för att 

få ett svar som kan jämföras (Ejvegård, 2003, s. 52). Detta är något som vi haft i 

beaktning genom valet av att genomföra intervjuer och därför valt att samla in data från 

olika delar av verksamheter inom vattenkraften i den svenska elindustrin. Enligt 

Ejvegård (2003, s. 49) är intervjuer tidskrävande, inte minst när det gäller bearbetning 

av materialet. Därför är det viktigt att noga välja ut vilka respondenter som är av vikt för 

studien, något som vi gjort med allra största omsorg. Ejvegård (2003, s. 50) menar 

också att intervjuerna bör spelas in för att lättare bearbetas korrekt men att alla parter 

måste godkänna detta för att det ska kunna användas. I vårt fall har vi därför spelat in 

alla intervjuer som genomförts med respondenternas samtycke. En nackdel med 



28 
 

intervjuer kan vara en intervjuareffekt. Detta kan exempelvis vara att intervjuaren ska 

undvika att påverka respondenten istället för att leda respondenten in på områden som 

den eventuellt inte hade gått in på annars. Ett tydligt exempel på detta är att ställa 

ledande frågor enligt Ejvegård, (2003, s. 52). Detta var också en av anledningarna till att 

vi valde att använda en semistrukturerad intervjuform. Genom att använda oss av teman 

och till viss del skrivna frågor till intervjuerna genom intervjuguiden minimeras risken 

att ställa ledande frågor, något som annars har en större risk att ske vid ett muntligt 

samtal gentemot en enkät. 

4.3 Direktintervjuer 
Vi har i den här studien valt att bara använda oss av direktintervjuer vilket är intervjuer 

som genomförs ansikte mot ansikte mellan intervjuaren och respondenten. Vi ville få en 

möjlighet att träffa respondenterna och kunna skapa oss en djupare förståelse genom att 

kunna se och avläsa kroppsspråket och ansiktsuttrycken som respondenterna ger vid 

intervjuer. Under en intervju är det enligt Bryman (2011, s. 423) viktigt att lyssna på 

vad respondenten säger men också på hur den säger det och vad den gör. Detta är något 

som vi hade möjlighet till genom direkta intervjuer kontra om vi istället hade använt oss 

av exempelvis telefonintervjuer. Anledningen till detta val av direkta intervjuer är för att 

vi anser att det gäller att förstå vilken syn respondenterna inom vattenkraften har på 

leverantörsrelationer och var dem anser att problemen sitter idag. Trost (2005, s. 23) 

menar att en intervju går ut på att göra sig förstådd om hur respondenten tänker och 

känner, tidigare erfarenheter och hur denna ser på världen. Vi ville kunna läsa av deras 

känslor under samtalets gång, om de var bittra över något eller till lags. Genom att läsa 

av respondentens kroppsspråk kan intervjuaren avgöra om de är inne på ett känsligt 

område och behöver förtydliga vissa delar, men det är också enligt Bryman (2011, s. 

431) viktigt att inte pressa respondenten och byta riktning om det blir för känsligt. 

 

Direkt intervjuer är enligt Bryman & Bell (2013, s. 495) dyrare än att genomföra 

telefonintervjuer. Det kan vara problem med att få tag i vissa respondenter och det kan 

även vara geografiska avstånd som mynnar ut i resekostnader. I den här studien har vi 

genom att skriva på uppdrag blivit beviljade att göra resor vid genomförandet av 

intervjuer vilket gjort vår datainsamling möjlig på plats således har det inte varit ett 

problem för oss. Dessutom är det enligt Bryman & Bell (2013, s. 495) inte bra att 

genomföra långa intervjuer genom telefon, vilket vi också vägde in som en aspekt när vi 

planerade för våra intervjuer. Vi ville kunna möta respondenten på plats och ville inte 

att längden på intervjun skulle begränsa oss ifall vi kom in i ett givande samtal. Vi 

kunde också minimera risken för störningar som enligt Bryman & Bell (2013, s. 495) 

kan vara ett problem vid telefonintervjuer. 

4.4 Undersökningsområde 
Området som vi valt att undersöka är vattenkraften i den svenska elindustrin. 

Anledningen som gör det här området intressant är att det finns få leverantörer att tillgå 

vilket gör att valet att byta leverantörer är begränsat. Produkterna som beställs är 

komplexa och ofta engångsinköp, vilket ställer höga krav på kvaliteten då fel kan bli 

kostsamma. En annan anledning som gör vattenkraften till ett intressant 

undersökningsområde är att det i dagsläget inte byggs några nya vattenkraftverk i 

Sverige vilket håller nere antalet leverantörer. Därför blir det intressant att undersöka 

hur leverantörsrelationer fungerar idag inom detta område, men även hur dem kan 

stärkas och utvecklas i framtiden. 
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4.4.1 Branschbeskrivning 

Vattenkraften stod för 45 % av Sveriges elproduktion år 2012 (Åhrling-Rundström, 

2012). I världen så täcks 16 % av elektricitetsbehovet av vattenkraft (Hydro Equipment 

Association, 2014). Vattenkraften står alltså för en betydande del för att täcka 

människors elbehov och är således viktig för industrier och samhällen för att det ska 

fungera. Det är dessutom den största energikällan som klassas som förnyelsebar energi. 

I dag byggs inte några nya vattenkraftverk i någon större utsträckning och några av de 

stora älvarna är också skyddade mot utbyggnad. 

 

I Sverige finns det en bit över 20 stycken aktörer och de fem största sett till 

krafttillgångar inom vattenkraft listas här och är hämtade från Svensk Energi AB 

(2014): 

 

Vattenfall AB  7888 MW 

Fortum Power and Heat AB 3065 MW 

E.ON Sverige AB  1775 MW 

Statkraft Sverige AB  1261 MW 

Skellefteå Kraft AB  655 MW 

 

De totala krafttillgångarna i Sverige uppmättes enligt samma källa 2013 till 15745 MW 

vilket tyder på att Vattenfall AB ensamma står för mer än hälften av krafttillgångarna 

inom vattenkraften i Sverige. Det företagen har gemensamt är att dem tillhör dem fem 

största elproducenterna i Sverige. Det som företagen också har gemensamt med 

undantag av E.ON är att de har mest krafttillgångar när det gäller vattenkraft även om 

de också har verksamhet inom andra produktionssätt som kärnkraft och vindkraft. E.ON 

har mest krafttillgångar inom kärnkraften men är fortfarande en stor aktör inom 

vattenkraften där de klassas som trea i Sverige. 

  

El kan inte lagras utan produceras och levereras för att matcha behovet som finns. 

Förutom att vattenkraften är förnyelsebar så är det en av dem stora fördelarna att vatten 

kan lagras i sjöar och dammar för att sedan användas i den takt som behövs för att täcka 

efterfrågan på el (Åhrling-Rundström, 2012). Detta gör att vattenkraften är reglerbar 

och kostnadseffektiv och underlättar problemet med att ström inte kan lagras. 

 

I denna studie har vi valt att studera ett av dessa företag som presenterats ovan då 

förhållandena inom detta område förväntas vara ganska likt mellan företagen. Alla 

företagen verkar inom en bransch där det finns få leverantörer att tillgå och där det 

beställs specificerade produkter vid enstaka tillfällen. Vi anser att genom att undersöka 

den största aktören så kan vi få svar som kan vara till nytta även för andra företag inom 

det studerade området. Enligt Bryman (2011, s. 77) kan ett studieobjekt användas för att 

exemplifiera en kategori som den är en del av. Vilket är precis den avsikten vi har med 

att studera företaget som presenteras härnäst. 

4.4.2 Vårt studieobjekt, Vattenfall Vattenkraft AB  

I denna studie har vi valt att använda Vattenfall Vattenkraft som studieobjekt för att 

skapa oss en förståelse för branschen och samla in empiri för att kunna svara på vårt 

syfte och forskningsfråga. Vattenfall Vattenkraft är ett dotterbolag till Vattenfall 

(Allabolag.se, 2014). Vattenfall ägs i sin tur helt och hållet av den svenska staten och är 

en av dem större aktörerna i Europa när det kommer till elproduktion och den största 

producenten av värme (Vattenfall, 2013a). Det som företaget i huvudsak sysslar med är 

el, värme och gas. När det gäller el och värme arbetar företaget med både produktion, 
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distribution och försäljning. När det gäller gas är de endast försäljare. Elen kommer från 

sex olika energislag som Vattenfall är verksamma inom, dessa är vattenkraft, vindkraft, 

kärnkraft, naturgas, biomassa och kolkraft och företaget bedriver sin verksamt i Norden, 

Tyskland, Holland, Frankrike och Storbritannien (Vattenfall, 2013a). Som vi tidigare 

beskrivit är Vattenfall den största elproducenten i Sverige och även den största aktören 

inom vattenkraft (Svensk Energi AB, 2014).   

 

På företagets hemsida (Vattenfall, 2013b) beskriver de vikten av att ha bra 

leverantörsrelationer. Vattenfall strävar alltid att leverera mervärde och här anser de att 

leverantörerna är en avgörande faktor för att bli framgångsrik här. De köper varje år in 

produkter för summor som sträcker sig över flera miljarder euro (Vattenfall, 2013b). De 

menar därför att det är viktigt att ha bra relationer med sina leverantörer och har skrivit 

på FN:s Global Compact som står för människors rättigheter och arbetsvillkor m.m. De 

ställer således höga krav på sina leverantörer, något som Vattenfall anser som viktigt 

när det vill vara ett ledande företag som tar sitt ansvar (Vattenfall, 2013b). 

 

I den här studien skriver vi på ett uppdrag åt Vattenfall Vattenkraft vilket läsaren bör 

vara medveten om. Detta kan ha kommit att påverkat oss i ställningstaganden som 

mynnat ut i den frågeställning vi väljer att undersöka. Företaget har också varit 

inblandad i valet av respondenter till den empiriska undersökningen och även i viss mån 

påverkat våra intervjufrågor. Vi anser dock att vi fått arbeta under väldigt fria tyglar och 

inte blivit tvungna att rätta oss efter företaget utan det har mer funnits som ett bollplank 

och kommit med intressanta synpunkter. Exempelvis så har vi skrivit intervjufrågorna 

och skickat de till vår handledare på Vattenfall som godkänt dem utan större 

redigeringar. Vi vill också påpeka att även om vår handlare på Vattenfall hjälpt oss med 

respondenter till urvalet så är det ändå vi som slutligen valt ut vilka som ska intervjuas. 

Det ska dock framgå att det kan ha påverkat vårt urval men inget som vi anser skapar 

någon brist för arbetets trovärdighet och slutresultat.  

 

Anledningen att vi valde att undersöka företaget Vattenfall Vattenkraft var för att vi 

ville göra en studie inom leverantörsrelationer där företaget vi skulle undersöka 

karaktäriserades av att arbeta i en bransch med få leverantörer och där köpen gällde ej 

repetitiva men specialbeställda produkter. Vattenfall Vattenkraft levde upp till dessa 

förväntningar vilket gjorde att uppdraget kändes givande och inom ramen för det vi ville 

undersöka för att åstadkomma ett svar på vår frågeställning i denna studie.   

4.5 Urval av studieobjekt och respondenter 
Vid valet av studieobjektet Vattenfall Vattenkraft AB så genomfördes ett målinriktat 

urval då vi visste att företaget var verksam inom en bransch som karaktäriserades av att 

ha få leverantörer och där inköpen gäller ej repetitiva men komplexa produkter som var 

kraven vi hade på studieobjektet. Bryman (2011, s. 350-351) menar att ett målinriktat 

urval är vanligt inom kvalitativ forskning och att det är ett strategiskt urval som går ut 

på att en organisation väljs utifrån forskningsfrågan som formulerats för studien. Vi 

ansåg att vi kunde genom att använda Vattenfall som studieobjekt komma åt 

informationen för att svara på frågeställningen som vi ämnat undersöka. En nackdel 

med ett målinriktat urval kan vara att endast ett område undersöks och om studien ska 

generaliseras till en hel population så ska hellre ett sannolikhetsurval genomföras 

(Bryman, 2011, s. 350).  I vårt fall är vi endast intresserade av att undersöka 

vattenkraften i Sverige och menar således att ett strategiskt urval passar oss väl då det 

endast är ett område som studien är ämnad att undersöka. 
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När det kommer till respondenterna som vi valt att intervjua så har urvalet skett genom 

ett bekvämlighetsurval som också är ett icke-sannolikhetsurval. Att välja ett 

bekvämlighetsurval brukar ofta ha att göra med att respondenterna kan vara svåra att nå 

och att forskaren väljer individer som finns tillgängliga för denne (Bryman, 2011, s. 

433). Således bygger möjligheten att generalisera på forskarens egna bedömningar 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 95). I denna studie ämnar vi att få fram information som 

kan stärka och utveckla leverantörsrelationer inom vattenkraften och inte information 

som kan generaliseras till andra områden. Genom vår handledare på Vattenfall 

Vattenkraft som har god insyn i vad vi ämnar undersöka fick vi tillgång till alla 

respondenter som vi ansåg att vi behövde för att genomföra studien. Vi fick 

kontaktuppgifter för att anordna fyra intervjuer inom företaget men även till fem 

stycken leverantörer som har en relation till företaget. Kravet som vi hade på 

respondenterna som vi valde att intervjua var att dem skulle vara delaktiga i relationen 

mellan företagen och arbeta med frågor gällande denna relation. Genom att genomföra 

intervjuer på Vattenfall kunde vi skapa oss en bild av hur de ser på sina 

leverantörsrelationer. Genom att också intervjua leverantörer och deras syn på 

relationen till Vattenfall vattenkraft men även gentemot andra företag kunde vi skapa 

oss en bild från bådas synvinkel. 

 

Inom kvalitativa forskningar kan det vara svårt att avgöra hur många som ska 

undersökas för att nå en teoretisk mättnad (Bryman, 2011, s. 436). Men genom kontakt 

med Vattenfall fick vi kontaktuppgifter till fyra personer inom företaget men även till 

fem stycken leverantörer som företaget samarbetar med vilket hjälpte oss att skapa ett 

underlag på totalt nio stycken intervjuer. Trost (2005, s. 123) menar att med för många 

intervjuer kan materialet bli svårt att överblicka och att ett fåtal väl utfärda intervjuer 

väger tyngre än ett större antal mindre väl utfärda. Intervjuerna speglar båda företagets 

och leverantörernas syn på relationen sinsemellan vilket gav oss tillräckligt med 

material för att nå teoretisk mättnad och information som gav möjlighet till vidare 

analysering i kapitel 6. Anledningen till att vi ville genomföra intervjuer hos olika 

leverantörer samt olika befattningar inom företaget Vattenfall var för att försöka få fram 

på vilka delar dem skiljer sig åt. Enligt Trost (2005, s. 120) är det av stort vikt för 

kvalitativa studier att få fram variationer i svaren mellan respondenterna som tillhör 

samma population. Gällande leverantörer har alla arbetat med marknads eller 

försäljningsfrågor men på olika företag. Två respondenter är marknadschefer och jobbar 

mot försäljning, en är VD, en är kundansvarig mot vattenkraften och en är corporate 

account manager. På Vattenfall Vattenkraft intervjuades två projektledare, en 

teknikansvarig och en person på inköp. Mer information om intervjuerna kommer att 

presenteras i genomförande av intervjuer i tabell 2 längre ned.   

4.6 Intervjuguide 
Som vi nämnde under rubriken kvalitativa intervjuer så kan forskarna använda sig av en 

intervjuguide vid semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011, s. 419) menar att en 

intervjuguide är en kortare lista för att hjälpa minnet att komma ihåg vilka områden som 

ska täckas under intervjun eller med frågeställningar som ska gås igenom. I vårt fall har 

vi använt oss av två intervjuguider som byggde på frågor som vi ville ställa till våra 

respondenter. En intervjuguide hade fokus på leverantörerna och en hade fokus på de 

anställda på Vattenfall Vattenkraft. Enligt Trost (2005, s. 50) ska författarna vara väl 

inlästa på området innan intervjuguiden skapas. Därför skapade vi våra intervjuguider 

efter att teorin var färdig och vi kände oss väl insatta i ämnet. Frågorna i 
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intervjuguiderna byggde således på den teori som vi har presenterat i teorikapitlet. Detta 

stämmer överens med vårt val att genomföra en deduktiv studie som utgår från teorier 

istället för att skapa egna som vid en induktiv studie. Vi valde att använda oss av frågor 

och inte enbart teman i vår intervjuguide för att lättare kunna jämföra intervjusvaren 

med varandra. Det är som tidigare nämnt också lättare att hålla sig från ledande frågor 

som ofta uppstår vid muntliga samtal i annat fall. Att jobba med frågeställningar på 

intervjun är också något som stöds av en semistrukturerad intervju kontra att använda 

sig av en ostrukturerad intervju där inga frågor skrivs ner. Det ska dock påpekas att även 

fast vi valde att använda oss av en intervjuguide med frågor som ställdes under 

intervjuerna så var detta inte något som följdes febrilt. I vissa intervjuer ändrades 

ordningen av frågorna och det ställdes även följdfrågor vid vissa tillfällen för att 

förtydliga respondentens avsikter och resonemang. Något som benämns av Trost (2005, 

s. 34) som säger att en intervjuguide ska användas som ett underlag men frågorna 

behöver inte komma i samma ordning som dem är skrivna, ibland kan det vara lämpligt 

att följa i respondentens banor. När det gällde intervjuerna riktade till Vattenfall 

använde vi oss av en intervjuguide men där vi ställde frågorna utefter respektive persons 

befattning som vi intervjuade och undvek att fråga frågor de inte skulle ha lika bra koll 

på som de andra vi skulle intervjua. Exempel på detta var att när det gällde 

inköpsrelaterade frågor frågade vi främst respondenten från inköp medan frågor rörande 

projekten ställdes till projektledarna. Således ställdes inte alla frågor i intervjuguiden till 

alla respondenter på Vattenfall utan det avgjordes under samtalets gång. 

 

När en intervjuguide används är det också viktigt att frågorna inte är formulerade på ett 

sådant sätt att det blir för specifika så att det hindrar respondenten från att visa nya 

synsätt (Bryman, 2011, s. 419). Fokuset ska ligga på att förstå hur respondenterna 

uppfattar sin värld runt omkring sig och ge denne en möjlighet att förklara denna. 

Därför har vi undvikit ledande och specifika frågor. När vi undersöker hur våra 

respondenter ser på skillnader i leverantörsrelationer och hur dem uppfattar detta är det 

viktigt att vi inte ställer frågor som tar bort möjligheten för dem att utveckla sina svar. 

Vi har låtit respondenterna utveckla samtalet i den riktning dem tycker är intressant för 

ämnet och använt intervjuguiden och dess frågor som en ryggrad för intervjuns struktur 

att komma tillbaka till. 

 

Bryman (2011, s. 420) menar att det kan vara bra inför intervjun att sätta sig in i den 

vardag som respondenten genomgår för att få förståelse och lättare tolka svaren. Vi har 

under detta examensarbete fått möjligheten att besöka ett vattenkraftverk och se hur det 

fungerade och träffa människor inom branschen vilket gör att vi lärt oss många nya 

termer och fått en djupare förståelse för verksamheten. Detta är något som 

förhoppningsvis gynnat oss under våra intervjuer, i den mån när det kommer att förstå 

respondenternas svar. 

 

Innan intervjuguiden skulle användas i skarpt läge valde vi att genomföra en pilotstudie 

för att säkerställa att frågorna var tydliga och att svaren var användbara för studiens 

syfte och frågeställning. Studien genomfördes på en person som är aktiv inom 

vattenkraften i den svenska elindustrin för att öka chansen att frågorna var lättförståeliga 

även för en person inom det området som vi har valt att undersöka, vattenkraften inom 

den svenska elindustrin. Respondenten var dock inte en del av vårt urval i studien och 

påverkar därigenom inte urvalet. Pilotstudier kan genomföras för att undvika att 

frågorna missförstås och se så att ordningen på frågorna känns rätt (Bryman, 2011, s. 

258). Detta var också anledningen att pilotstudien genomfördes. Vi ville undvika att 
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behöva justera någonting i intervjuguiden efter att vi börjat genomföra intervjuerna för 

att öka möjligheten att kunna jämföra respondenternas svar på ett så opåverkat sätt som 

möjligt. 

4.7 Genomförande av intervjuer 
Som tidigare nämnt fick vi kontaktuppgifterna till de tänkta respondenterna från vår 

handledare på Vattenfall Vattenkraft. Vi började med att ringa till de tillfrågade och 

presentera oss och vårt examensarbete och frågade sedan om de kunde tänka sig att 

ställa upp på en intervju, vilket alla gick med på. Vi hade bestämt att genomföra en 

intervjuresa rörande leverantörerna under vecka 13 och erbjöd respondenterna tider som 

vi själva hade satt upp för att det skulle passa vårt schema. Vi besökte fyra städer i 

Sverige där vi genomförde en intervju på varje ort förutom på ett ställe där vi 

genomförde två. Vi väljer att inte presentera vilka orter det handlar om då det som 

tidigare nämnt finns få leverantörer inom vattenkraften som Vattenfall arbetar med och 

vi vill säkerställa deras anonymitet som vi lovat dem. Dessa fem intervjuer genomfördes 

mellan den 23/3 och den 26/3.  

 

Vi fick även kontaktuppgifter från vår handledare på företaget till fyra personer inom 

Vattenfall Vattenkraft som vi sedan intervjuade för att få deras syn på området. Dessa 

fyra personer kontaktade vi via mejl där vi presenterade oss för dem vi inte träffat 

tidigare under examensarbetet när vi besökt företaget och frågade samtliga om de hade 

möjlighet att ställa upp på en intervju under vecka 14. Även här fick vi positivt besked 

från alla tillfrågade och vi bokade in fyra intervjuer under den 30/3 och den 31/3. Vi 

genomförde två intervjuer per dag. En dag spenderades i Umeå och en i Luleå. 

 

Samtliga nio intervjuer genomfördes på plats ansikte mot ansikte mot den intervjuade 

och båda författarna till denna uppsats medverkade och ställde frågor under 

intervjuerna. Bryman & Bell (2013, s. 495) menar att det inte är bra att genomföra långa 

intervjuer genom telefon. Intervjuerna var inbokade på två timmar hos varje respondent 

och detta var en aspekt som gjorde att vi valde att ses på plats hos respondenterna. I 

början på varje intervju presenterade vi vårt examensarbete och att de skulle presenteras 

helt anonyma i uppsatsen varpå vi frågade respondenten om det var okej att vi spelade 

in intervjun, vilket var okej för åtta av de nio respondenterna. Anledningen att vi inte 

valde att fråga respondenterna ifall de ville vara anonyma i studien var för att vi fått 

direktiv av vår handledare på Vattenfall att de ville vara anonyma. Därför har vi 

benämnt dem i uppsatsen som leverantör 1, 2, 3, 4 och 5 samt respondent 1, 2, 3 och 4. 

Ejvegård (2003, s. 50) menar att intervjuerna bör spelas in för att lättare bearbetas 

korrekt. Båda författarna spelade in de åtta intervjuerna med godkännande via sina 

mobiltelefoner, detta var för att båda lättare skulle kunna gå tillbaka och lyssna igenom 

intervjuerna efteråt men också för säkerhetens skull ifall en av telefonerna skulle sluta 

att fungera eller ifall att en av inspelningarna skulle bli dålig. En av respondenterna 

medgav inte sitt samtycke till att intervjun skulle spelas in varpå vi fick rätta oss efter 

det. Detta ledde till att vi båda satt och antecknade under intervjuns gång och sedan 

direkt efter intervjun satte oss ner och tillsammans skrev ihop det respondenten sagt för 

att minska risken att någonting skulle glömmas bort eller kunna tolkas felaktigt i 

efterhand genom att någon av oss skulle komma ihåg fel. 

 

Under intervjuerna använde vi oss av den tidigare presenterade intervjuguiden för att 

vara säkra på att vi lyckades täcka in alla områden som vi ämnade undersöka.  
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Nedan följer en tabell där vi bland annat presenterar intervjuernas längd och var 

intervjuerna ägde rum. Det ska dock påpekas att följden på respondenterna exempelvis 

leverantör 1 och 2 har ingenting med ordningen som intervjuerna genomfördes att göra 

utan är slumpmässigt bestämda.  

 
Tabell 2. Information om de genomförda intervjuerna 

Respondent Intervjuns längd Intervjuform Intervjuplats 

Leverantör 1 1h 28min Intervju på plats Leverantörens 

konferensrum 

Leverantör 2 1h 43min Intervju på plats Leverantörens 

konferensrum  

Leverantör 3 1h 38min Intervju på plats Leverantörens 

konferensrum 

Leverantör 4 1h 29min Intervju på plats Leverantörens 

konferensrum 

Leverantör 5 1h 17min Intervju på plats Leverantörens 

konferensrum 

Respondent 1 1h 38min Intervju på plats Respondentens  

Kontor 

Respondent 2 1h 11min Intervju på plats Respondentens  

Kontor 

Respondent 3 1h 53min Intervju på plats Företagets 

konferensrum 

Respondent 4 2h Intervju på plats Företagets 

konferensrum 

 

I tabellen kan det utläsas att intervjuerna pågått mellan en timme och elva minuter upp 

till två timmar. Längden på intervjuerna visar på att vi har haft givande samtal under 

alla intervjuer där samtliga har varit väldigt öppna och delgett information. Det 

omfattande empiriskt materialet anser vi vara en styrka för vår studie. 

4.8 Databearbetning av materialet 
Efter att intervjuerna var genomförda skrev vi ner det som respondenterna sagt. 

Intervjun som inte spelades in skrevs ner som tidigare nämnt direkt samma dag som 

intervjun genomfördes. Detta var för att minska risken att vi skulle glömma bort 

någonting från intervjun eller minska risken att snedvrida det som respondenten sagt 

genom att minnet förvrängs desto längre tid som går. Vi har dock, på grund av att vi inte 

har informationen inspelad, valt att i de fall vi varit osäkra på informationen valt att inte 

använda den. Det ska dock påpekas att det mesta under denna intervju bekräftades av 

andra respondenter vilket vi anser minskar risken att vi har misstolkat eller förvanskat 

någon information samt att det inte var något utstickande svar som vi ansåg att vi 

behövde kontakta leverantören för att klargöra som var viktigt för studien. Bryman 

(2011, s. 428) menar att intervjuarna kan bli distraherade och missa att följa upp 

intressanta synpunkter om de sitter och för anteckningar. Genom att vi var två 

intervjuare anser vi att vi hade större möjlighet att fortfarande följa upp synpunkter, men 

det kan ha hänt att vi missat detta under de perioder i intervjun när båda satt och 

antecknade som mest. Dock anser vi att vi fick en hel del intressanta synpunkter från 

intervjun och tillräckligt med material för att känna oss nöjda när vi var klara och 

tackade för intervjun.  
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De övriga fyra intervjuerna med leverantörerna skrevs ner under vecka 13 dagarna efter 

att de fem intervjuerna var genomförda och innan intervjuerna på Vattenfall 

genomfördes. De fyra intervjuerna från respondenterna på Vattenfall Vattenkraft skrevs 

ner under vecka 14 efter att de var genomförda. Alla intervjuerna skrevs ner inom 

samma vecka som de genomfördes. Detta var ett medvetet val från författarnas sida då 

vi ville ha dem så färskt i minnet som möjligt för att inte hamna i en situation där vi inte 

kommer ihåg exakt vad respondenten menade och undvika att intervjusvaren skulle 

förvanskas. Vi valde att skriva ner svaren från intervjuerna för att lättare kunna bygga 

upp empiridelen från det skrivna materialet men vi valde att inte lägga ner tid på att 

transkribera alla intervjuerna mer djupgående då vi hade åtta av nio på ljudfiler där vi 

enkelt kan gå tillbaka och lyssna om det uppstod några frågor. Bryman (2011, s. 429) 

skriver att det är en väldigt tidsödande process att skriva ner intervjuerna och att en kan 

räkna med att en timmes inspelning tar fem till sex timmar att skriva ner. Således 

lyssnade vi igenom intervjuerna och skrev ner det som var relevant för studien och 

transkriberade inte all text som sades under intervjun för att bespara oss tid och inte få 

ett onödigt komplext material att bearbeta i analysen.  

 

Den nedskriva texten från intervjuerna användes sedan som ett underlag när vi skrev 

empiridelen där vi också använde oss av intervjuguiden för att avgöra i vilken del av 

texten intervjusvaren passade in. Således skapade vi teman genom intervjuguiden som 

blev rubriker i empiridelen och som vi sedan skrev in det insamlade materialet under. 

Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer följde vi inte ett rakt 

frågeformulär utan lät respondenterna dra iväg åt det hållet som de ville och följde upp 

med frågor inom det valda området. På så sätt kunde respondenten komma in på 

områden som vi inte hade med i intervjuguiden och fick således utifrån teman som vi 

bestämt placera in informationen där den passade in. Vi hade dock centrala teman som 

vi styrde respondenterna tillbaka till efter utsvävanden för att täcka av hela underlaget 

som byggts på den teoretiska referensramen. Empiridelen valde vi att dela upp dels i 

Vattenfallanställdas intervjudel och dels leverantörerna. Detta gjorde vi för att kunna 

ställa leverantörernas synpunkter i jämförelse med varandra och när det gäller de 

anställda på Vattenfall så sammanställdes svaren från personer på olika befattningar 

vilket presenterades som en helhetsbild för företaget. En annan anledning att vi valde att 

tematisera intervjusvaren redan i empiridelen var för att många leverantörer gav 

likartade svar och vi ansåg att det var bättre att slå ihop texterna för att hålla empiridelen 

kortare och istället ge mer utrymme åt analysen. Anledningen till att vi valde att 

presentera leverantörernas svar först i empiridelen var att vi ville att läsaren skulle läsa 

dem med ett öppet sinne och inte direkt jämföra svaren med hur Vattenfall vill att det 

ska se ut. På detta sätt får läsaren först veta leverantörernas syn och sedan jämföra den 

med synen från de anställda på Vattenfall. 

 

I analysen har vi valt att gå vidare med det insamlade materialet som vi ansåg var mest 

relevant för studiens syfte. Vi ämnade att dels jämföra leverantörernas och de anställda 

på Vattenfalls synpunkter från empirin med varandra i analysen för att sedan ställa detta 

i relation till den teoretiska ramen. Vi har också delat upp analysen efter teman för att 

lättare tydligöra kopplingarna till den teoretiska referensramen. 
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5. Empiri 
Nedan kommer vi att presentera empirin som är tematiskt uppdelad i två delar, en med 

insamlade materialet från leverantörerna och en från de genomförda intervjuerna inom 

Vattenfall.  

 

5.1 Leverantörer 
Angående leverantörernas intervjusvar så finns det i appendix 3 en tabell som 

översiktligt ger respektive leverantörs svar på huvudfrågorna. Anledningen att vi endast 

valde att presentera leverantörernas svar i en tabell i appendix är för att intervjuerna på 

Vattenfall har kompletterat varandra och bildat en helhet medan leverantörernas 

intervjuer ställts mot varandra. 

5.1.1 Marknadens struktur 

Alla leverantörer berättade att marknaden inom vattenkraften består av ett fåtal 

elproducenter och leverantörer. Leverantör 1 och 2 pekade bland annat på att 

marknaden för turbiner och generatorer framförallt består av tre stora 

huvudkonkurrenter men att det även föregår viss konkurrens från ett fåtal bolag från 

Östeuropa. Leverantör 1 berättade däremot att bolagen från Östeuropa enbart i nuläget 

tar sig an ströjobb. De tre huvudkonkurrenterna är stora i hela världen enligt leverantör 

1. Leverantör 5 påpekade att konkurrensen är stenhård och marginalerna är små och att 

det således finns stora risker i dem här projekten.  

 

Leverantör 4 ansåg att vattenkraften idag är en stabil marknad där det inte sker någon 

utbyggnad men det finns många befintliga vattenkraftverk som fortfarande fungerar 

väldigt bra. De storskaliga vattenkraftverken är väldigt lönsamma där stora 

förnyelseinvesteringar sker delvis i systemen kring verken men också på turbiner och 

generatorer. Leverantör 4 pekade på att marknaden har sett likadan ut sedan länge och 

det är något som leverantör 3 höll med om där leverantören pekade på att det finns 

inarbetade sätt att arbeta på inom vattenkraften. Leverantör 4 menade på att den 

tradition som vattenkraften har kring sin verksamhet ibland är negativt där vissa aktörer 

har ett snävt tänkande i sitt sätt att arbeta. 

 

På grund av den begränsade marknaden blir en kund väldigt viktig enligt leverantörerna. 

Leverantör 1 berättade att det är möjligt att komma in som en ny leverantör på 

marknaden från andra länder, men han menar att deras leveranser är mer osäkra och kan 

ibland vara bra men de kan också slå fel. Dessa leverantörer konkurrerar med låga priser 

och får därför ströjobb från och till i Sverige. Det kan vara problem att etablera sig på 

den svenska marknaden inom vattenkraften då den sträcker sig långt tillbaka och 

leverantörer som har funnits med länge har ett starkt rykte på marknaden och kunderna 

värdesätter att företaget finns lokalt enligt leverantör 1. Samma leverantör säger 

”Kunderna förutsätter att man är snabb på fötterna idag. Det värderas väldigt högt för att 

hålla tidsplaner”. Leverantör 1 ansåg att det finns stora hinder att kliva över med 

exempelvis striktare lagar men om de väl kommer över den gränsen och gör en bra 

leverans så kan dem vara med och konkurrera om jobb. Leverantör 3 sa exempelvis att 

en av huvudkonkurrenterna till Vattenfall köper in produkter från utlandet och ser bara 

till priset oavsett vilken kvalitet de levererar. Leverantör 2 menade att Vattenfall skiljer 
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sig från konkurrenter på detta område då de generellt väljer de mer beprövade större 

leverantörerna till förnyelseprojekten något som också bekräftades av leverantör 5. 

Leverantör 4 sa att det krävs ett gediget arbete att bli leverantör till Vattenfall då dem 

helst vill arbeta med sina befintliga, redan beprövade leverantörer. 

 

När det gäller elproducenter är de få, leverantör 1 nämnde Vattenfall, Eon, Statkraft, 

Fortum och Skellefteå kraft som de stora, men det finns även ett antal mindre aktörer 

men säger att dem ”lätt går att räkna på en hand”. Leverantör 5 sa att det finns 6-7 

stycken huvudkunder och tappar en leverantör en kund har de tappat en sjundedel av 

sina kunder.  

 

Enligt leverantör 2 så sker det 8-10 stycken större upprustningar av vattenkraftverken 

per år där Vattenfall i nuläget står för ungefär hälften och resterande sker i regel av de 

övriga större aktörerna på marknaden. Leverantör 2 berättade också att de vet i förväg 

vilka projekt som de kommer att kunna lägga anbud på då elproducenterna i regel 

brukar ha förberett leverantörerna på vilka projekt de kommer utföra i sina planeringar. 

Leverantör 3 berättade att marknadssituationen kräver att det sker ett jämnt antal projekt 

per år för att de ska undvika att behöva göra omstruktureringar och säga upp personal. 

Det råder enligt leverantör 3 således en hård konkurrens om att få de få antal projekt 

som sker årligen. Enligt leverantör 5 har detta påverkat aktörerna genom att de inte har 

råd att göra en kund missnöjd i och med att det kan leda till ett minskat förtroende från 

hela marknaden då den är så pass begränsad i antalet aktörer och ryktet sprids fort. De 

måste således utföra projekten och få kunden nöjd oavsett om det sker någon oförutsett 

som får kostnaderna att skjuta i höjden. Leverantör 5 berättade också om pressen på 

leverantören i form av att hur dåligt ett projekt än skulle gå så måste de göra klart jobbet 

oavsett hur mycket pengar dem förlorar, för gör dem inte klart ett jobb så sprider sig 

ryktet och det kan vara kört som leverantör på marknaden. Något leverantör 5 menade 

kräver resursstarka företag som har möjlighet att utföra ett projekt oavsett kostnader.  

 

Antalet projekt som finns att konkurrera om går lite i vågor från år till år menade 

leverantör 5, främst från de mindre aktörerna som inte har lika många anställda och kan 

bli mätta efter några långa projekt och tar då ett uppehåll innan de börjar driva stora 

projekt igen. Vattenfall och de stora bolagen har ett jämnare flöde på antalet projekt 

trots de rådande låga elpriserna. Leverantör 2 ansåg att Vattenfall är de som fortsatt 

investera efter plan medan andra aktörer visar tendenser på att avvakta med sina 

investeringar. Mindre kunder och mindre projekt väljer i större grad att avstå från att 

investera på grund av de rådande omständigheterna. Däremot påverkas projekten inom 

Vattenfall och de stora konkurrenterna i den mån att innehållet i projekten stramas åt. 

Leverantören poängterade också vikten av att Vattenfall fortsätter investera i en jämn 

takt för att hålla igång marknaden då de äger en stor del av projekten. 

 

När det gäller förnyelseprojekt så lägger elproducenterna inom vattenkraften ut 

förnyelseprojekt på vattenkraftverk utefter vilken strategi dem driver. Det finns dem 

som jobbar långsiktigt och de som arbetar mer kortsiktigt. Kraftbolag med mindre 

producerande kraftverk är inte lika villiga att investera i förnyelseprojekt utan väljer ut 

dem viktigaste och investerar i dem först enligt leverantör 1. Det kostar förmodligen 

lika mycket att investera i förnyelseprojekt av mindre kraftverk som större kraftverk sätt 

till produktion då det sitter ungefär lika många aggregat i dessa, och då menade 

leverantör 1 att det kan ta emot att investera i de mindre. Vattenfall har en strategi där 

dem investerar löpande i förnyelseprojekt medan ”Om man tittar på andra kraftbolag, 
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dem stoppar in pengar där det brinner helt enkelt och då är man tvungen för att hålla 

dem vid liv” enligt leverantör 1. När det gäller förnyelsearbeten så jobbar Vattenfall 

med 10års planeringar på var pengar ska investeras i kraftverken och detta arbete ser 

likadant ut på de andra stora aktörerna som Vattenfall konkurrerar med enligt leverantör 

5. Leverantör 3 påstod dock att Vattenfall är bäst i jämförelse mot deras 

huvudkonkurrenter när det gäller planering av förnyelseprojekten där de i stort sätt kan 

säga vad och var pengar ska investeras under en planerad framtid.  

 

Aktörernas storlek på marknaderna kan medföra vissa fördelar som går att utnyttja. Där 

vissa aktörer enligt leverantör 2 sitter på ritningar över tidigare konstruktioner och redan 

har en förkunskap hur de kan arbeta med en ny produkt på samma ställe. Men enligt 

leverantör 3 råder det en öppen konkurrens på marknaden något som styrks av 

leverantör 1 som menade att leverantörerna i huvudsak konkurrerar på samma villkor 

gällande anbuden på förnyelseprojekt. Det finns således en tvetydighet om aktörernas 

storlek på marknaden kan utnyttjas. Storleken är enligt leverantör 1 också positiv i den 

bemärkelse att det ger en ekonomisk uppbackning något som också stöds av leverantör 

5. 

5.1.2 En kundrelation inom vattenkraften 

Leverantör 5 berättade att inom vattenkraften handlar det om att bygga långsiktiga 

relationer, något som styrks av leverantör 4 som menar att en bra kundrelation kräver 

långsiktigt tänkande. På en marknad med så få kunder är varje kundrelation enligt 

leverantör 2 väldigt viktig och en bra relation kräver en tydlig dialog mellan parterna. 

Enligt leverantör 3 är det viktigt för en bra kundrelation att dialogen sker kontinuerligt 

oavsett vilka projekt de är inblandade i. En högre transparens har enligt samma källa 

blivit allt viktigare på marknaden. Däremot ansåg leverantör 2 att det kan vara svårt att 

beskriva en typisk relation inom vattenkraften i och med att det exempelvis mellan dem 

och Vattenfall är många inblandade på olika nivåer vilket leder till att kommunikationen 

sker på flera olika nivåer under olika perioder. Leverantör 2 menade att deras bästa 

kundrelation är med Vattenfall där det råder en gynnsam dialog. Samma leverantör 

menar att gentemot Vattenfall har de en relation där många känner varandra sedan långt 

tillbaka. Leverantören menade vidare att detta troligen beror på att de har flest projekt 

med Vattenfall och således kommer den kontinuerliga kommunikationen naturligt något 

som inte fungerar lika bra mellan leverantören och andra kunder. Leverantör 2 nämnde 

också ett exempel med en annan aktör på marknaden där det finns vissa kulturella 

skillnader inom organisationerna som försämrar kundrelationen där arbetssätten mellan 

kund och leverantör skiljer sig. 

 

En bra kundrelation ansåg leverantör 4 är att företagen kan arbeta mot gemensamma 

mål där båda parter är lösningsorienterade och vågar lita på varandra. Gemensamma 

mål är också något som leverantör 3 ansåg är viktigt för en gynnsam relation. Samma 

källa menade vidare att arbetet med gemensamma mål skulle kunna förbättras för att ta 

tillvara på kundens och leverantörens kompetens i ett projekt. Leverantör 4 ansåg att det 

är viktigt att båda parter är kompetenta och får det bekräftat genom förtroende något han 

ansåg att Vattenfall är bra på där det finns en hög kompetens och integritet när det 

kommer till frågor inom vattenkraften. Leverantör 2 menade på samma sätt att det finns 

en hög kompetens inom vattenkraften på den svenska marknaden. 

 

Leverantör 5 menade på att en bra kundrelation handlar om att kunna utbilda varandra 

och driva relationen framåt. De har exempelvis möten med personer från båda företagen 

och diskuterar framtida lösningar och hur vattenkraften ska se ut i framtiden. Men de 
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har också varit involverade i projekt med syfte att dela med sig av sin kompetens kring 

vissa frågor till kunderna något som också två andra leverantörer arbetat med. Denna 

typ av arbete ansåg leverantör 2 förenklar deras arbete också då kunden får en ökad 

förståelse för produkterna och är därför lättare att kommunicera med. Leverantör 4 

berättade vidare att de också brukar kunna försöka dela med sig av kunskap och 

kompetens genom att bjuda in kunder till referensanläggningar där de varit inblandade. 

Detta är för att visa och ge idéer på hur det skulle kunna se ut i vattenkraftverken utifall 

de ger leverantören mer ansvar att utforma anläggningarna genom mer 

funktionslösningar. 

 

Alla leverantörer har diskuterat att ett djupare samarbete där parter tillsammans från 

start arbetar i utvecklingsprojekt är gynnsamt för en relation. Leverantör 5 berättade att 

detta var något som fanns tidigare men att denna typ av arbete har fallit bort i hög grad 

efter att elmarknaden gick igenom en avreglering och anser att det kan ha varit ett sätt 

att öka konkurrensen. Leverantör 5 menade att i ett närmare samarbete finns det en ökad 

transparens då leverantören och kunden har ett förtroende för varandra och där 

leverantören inte känner att den riskerar att dela med sig av kompetens som sedan 

kunden kan använda i en öppen upphandling. Alltså att information om 

produktförbättringar som leverantören kommit fram till sedan används i en specifikation 

vid en upphandling av kunden som alla leverantörer kan ta del av.  

 

”Förtroende mellan kunder och leverantörer är a och o till allting” enligt leverantör 2. 

Leverantören menar att förtroende skapas med tiden i och med att du levererar i projekt. 

Men samma leverantör menar vidare att ett förtroende raseras snabbt när en leverantör 

missköter sig i ett enskilt projekt. Ett problem i projekten kan dock förbättra ett 

förtroende om det hanteras på rätt sätt menade leverantör 2 då kunder får ett ökat 

förtroende om de ser att leverantören gör allt den kan för att åtgärda problemen och 

lyckas med det på ett smidigt sätt.  

 

Enligt leverantör 3 är det generellt bra kundrelationer inom vattenkraften där 

leverantören försöker hålla kontinuerlig kontakt med kunder men där den huvudsakliga 

kontakten sker i samband med projekten. Det är också framförallt där som relationer 

byggs och stärks.  

5.1.3 Anbudsprocessen 

Leverantör 5 säger att ”Det är ett jättejobb att göra en upphandling, det kanske kostar 

tre- till fyrahundratusen att lägga ett enkelt anbud så det är inga småpengar man pratar 

om”. Dessutom kostar det elproducenterna pengar för att värdera de olika anbuden, 

således går mycket pengar åt redan i upphandlingsprocessen. Under anbudsfasen som 

brukar ta uppemot två till tre månader så har den som är ansvarig för kundrelationen 

ständig kontakt med centrala delar inom Vattenfall. Ibland kan företaget vara med och 

påverka specifikationen som skickas ut för anbud genom att ha tagit del av 

förstudiearbetet. Vid nya projekt får leverantörerna lägga anbud och sedan utvärderas 

alternativen efter bland annat pris och prestanda. 

 

Leverantör 1 menade att synen på arbetet hos kunderna skiljer sig något som kan liknas 

med konjunkturer med aktörerna på marknaden. Ibland vill de lägga detaljerade 

specifikationer där beställaren bestämmer vad de vill ha helt och hållet och ibland vill 

de ha funktionslösningar som går ut på att leverantören får efter givna specifikationer 

komma fram med en egen lösning på problemet.  När det gäller Vattenfall så har dem 

enligt leverantör 1 en väldigt bra kunskap i huset men den är väldigt smal då den ligger 
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hos ett fåtal personer. Därför tar de in konsulter för att täcka upp med mer 

expertiskunskap men ”många av dessa konsulter har blivit utsedda till experter alldeles 

för tidigt”, de har inte den erfarenhet inom branschen som kan önskas vilket kan leda till 

problem i projekten enligt samma leverantör. Leverantör 1 menade att mindre 

kraftbolag lägger oftast bara in en funktionsförfrågan och sen låter dem leverantören 

sköta resten. De har varken de ekonomiska eller tekniska musklerna för att diskutera 

lösningar. Detta är något som också används av vissa av dem större aktörerna dock ej 

Vattenfall. Leverantör 5 uttryckte det också som att konkurrenter till Vattenfall köper 

mer på funktion och låter leverantören komma på bästa lösningen mer självständigt, 

således ses Vattenfall som en mer krävande kund. Samma leverantör anser att Vattenfall 

lägger fram mer detaljerade specifikationer som de ser som funktionsanbud men som i 

själva verket inte är det. Istället för att leverantören får komma med förslag på en 

lösning så tillverkar dem lösningen som Vattenfall har beställt eftersom den är så 

specifik och detaljerad. Leverantör 4 ansåg att för detaljerade specifikationer även kan 

stoppa käppar i hjulet då de har så mycket kompetens inom området och 

överspecificerar.  

 

Att Vattenfall är betydligt mer omfattande som kravställare bekräftades också av 

leverantör 3 som sa att de brukar ha en rigorös specifikation som ska följas ganska strikt 

vid anbud. Leverantören menade att företag kan svara på budet men också komma med 

ett sidoanbud där de har chansen att påverka och komma med sina egna lösningar på 

problemet. Detta är dock något som är svårt mot Vattenfall då det är en dyr extraprocess 

då specifikationerna är väldigt specifika. Leverantör 2 menade att de alltid lämnar 

anbud på specifikationen men försöker också lägga ett sidoanbud som de också 

upplever att kunden väljer ibland om de ger mer fördelar. Leverantör 5 uttryckte det 

som ”Vattenfall är nog ganska svår att påverka egentligen för att dem är en stark inre 

struktur. De har många egna duktiga projektledare, tekniker och utvecklingsavdelning 

så det är inte bara att säga att vi är bättre utan man måste ta det ända från grunden och 

det kan ta flera år. Det kan ta fyra till fem år att få igenom någonting”. 

 

Leverantör 1 tyckte att vissa krav kan ifrågasättas ibland, exempelvis väldigt detaljerade 

mallar och dylikt till produkterna som köps. De har oftast också ganska så extrema 

teknikkrav där de vill pressa mycket av vad produkterna kan till det yttersta, något som 

ofta innebär en hel del utvecklingskostnader hos leverantörerna. Konkurrenter är 

generellt inte lika tydliga i sin kravbeställning utan brukar i regel köpa exempelvis en 

turbin med krav på verkningseffekt men inte med lika tydlig detaljbeskrivning utan låter 

i regel leverantören ta fram sin bästa möjliga lösning själv utifrån de givna kraven. 

 

Specifikationerna som Vattenfall använder är också mer omfattande och det skapas 

tolkningsproblem där vissa standarder kan skilja sig från ett projekt till ett annat inom 

Vattenfall och där personer kan tolka den olika från Vattenfalls sida. Enligt leverantör 2 

är skyltning ett sådant exempel. De ställer i övrigt höga krav med mycket beräkningar 

vilket leverantör 2 också ansåg kan vara stärkande för dem då de vill kunna leverera 

högkvalitativa produkter och vara i framkant. Leverantör 1 poängterade dock att 

konkurrenter till Vattenfall väljer ut vad de ska kontrollera medan Vattenfall 

kontrollerar allt ända ner på skruvar och brickor.  

 

Leverantör 2 menade att vissa aktörer går mycket på pris i sin utvärdering när de 

värderar anbud. Leverantören bedömer dock att Vattenfall är bättre på detta område då 

de utvärderar andra typer av parametrar bättre men där huvudpunkterna är prestanda och 



41 
 

pris. Det kan dock vara svårt att få en klar överblick över hur mycket poäng de fått inom 

varje del av utvärderingen och de kan inte se om det var den tekniska lösningen eller om 

det var för högt pris som gjorde att de inte vann anbudet. Leverantör 2 sa också att det 

finns andra kunder som inte visar vad som påverkat valet av anbud och varför de inte 

gått med en särskild lösning. Leverantör 1 menade att det inte alltid är det lägsta priset 

som vinner utan den som har bäst helhet. Vattenfall kollar vad varje maskin är bäst på 

och den får ett nollvärde och sen får de andra en rankning beroende på hur långt ifrån 

den de ligger, detta är något som Vattenfall är bra på enligt leverantör 1. Leverantör 3 

menade att Vattenfall är bra på att ge feedback på anbuden dem gångerna de inte vinner 

och detta är något som de gör väldigt bra i dagsläget. 

 

När det handlar om att välja projekt att lägga anbud på så är det framförallt beroende på 

hur mycket av specifikationerna som ligger inom deras kompetensområde och 

kärnverksamhet som är avgörande. Leverantör 4 sa att de ogärna vill gå in i ett projekt 

med flera olika och mindre inblandade leverantörer. De kontrollerar också vilken kund 

det är som skickar en anbudsförfrågan där de hellre svarar till en kund de har eller haft 

många projekt tillsammans med tidigare. Stora kunder har således en större prioritet hos 

leverantör 4 samt att de har resurserna som krävs för att genomföra projektet om fel 

skulle uppstå. Leverantör 1 sa att vilken kund det är har betydelse men att de kollar 

främst på betalningsförmåga. I de allra flesta fall är det inga problem enligt samma 

leverantör men ibland måste det läggas motgarantier för att öka säkerheten. De anser 

också att det är viktigt att projekten är självbärande och att det inte finns för stora risker 

med projektet. Oftast är det dock projekt som de ändå väljer att lägga anbud på men 

väger då in riskpengar för att gardera sig.  

 

Enligt leverantör 4 använder sig Vattenfall av många konsulter när de ska börja göra 

specifikationer för ett nytt projekt. Leverantören anser att det kan ha att göra med att de 

kanske inte har den bemanning eller kompetensen inom företaget och använder då 

konsulter. Beroende på bakgrund styr de då specifikationen på olika sätt, då dem oftast 

sitter på olika tekniska kunskaper. Men de kan ofta överspecificera och eventuellt lägga 

till krav som egentligen inte är det som fungerar på bästa sätt. Leverantör 4 ifrågasatte 

om exempelvis menyerna till ett system måste se ut på ett visst sätt för Vattenfall eller 

om de inte är möjligt att komma fram till en form av standardisering. Som leverantör 

kan de inte längre använda sig av standardiserade program utan måste lägga extra 

resurser på att utveckla ett visst system för detta detaljspecifika krav vilket de också 

menar syns på prislappen i slutändan. 

 

När väl anbudsförfrågan kommer så finns inte tiden att ifrågasätta utifall 

anbudsförfrågan och tillhörande specifikation verkligen är så genomtänkt då de har 

begränsat med tid på sig att komma med ett anbud. Leverantör 4 menade att det kan 

finnas betydligt bättre och i många fall mer prisvärda lösningar men att tiden inte räcker 

till. Leverantör 4 tyckte att det borde finnas någon standardisering i sättet 

specifikationerna är utformade då dessa skiftar mycket beroende på vem som gjort den. 

Detta är något som leverantören menar förmodligen kan förenklas om personer inom 

Vattenfall gör specifikationerna då han misstänker att så inte är fallet idag utan att detta 

genomförs av konsulter. Leverantör 2 berättade att det finns andra kunder till dem som 

arbetar för att standardisera specifikationer inom projekten vilket de tagit emot positivt. 

Vattenfall har påtalat enligt leverantör 4 att det förvisso är okej att påpeka det som är 

konstigt i specifikationen. Men i och med att de i vissa fall endast har ungefär sex 

veckor på sig att svara på ett anbud så finns oftast inte tiden eller resurserna att göra 
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detta. Det finns däremot chans att ge ett sidoanbud men som tidigare sagt är resurser 

och tid begränsat.  

 

Något som leverantör 4 hellre skulle se mer av är funktionsbaserade specifikationer där 

de inte är fullt så detaljrika som de är idag och de kan på så vis driva ner priserna. 

Överspecificering menade leverantör 4 är något som även finns hos konkurrenter till 

Vattenfall. Men leverantör 4 gav ett exempel inom vindkraften där de har kunder som 

har mer av en funktionsbaserad specifikation och där får de ner priset med ungefär 10 % 

på den här lösningen. Leverantör 4 ansåg att detta är minst lika relevant inom 

vattenkraften. Leverantör 4 berättade att de har ett avtal med Vattenfall där de kan 

avropa projekt i en samarbetsstruktur där de tillsammans sitter och specificerar. Mer 

samarbetsbaserade projekt menade leverantör 5 var vanligt historiskt men försvann i 

och med avregleringen inom elmarknaden. Leverantör 4 ansåg att de i regel brukar lösas 

mer friktionsfritt där många problem inte kommer. De slipper upphandlingsprocessen, 

anbud och lämna offert vilket sparar mycket pengar. Leverantör 4 menade att i dessa 

projekt har de lyckats bättre att leverera en produkt som Vattenfall vill ha samt att priset 

ofta är mer konkurrenskraftigt. De undviker också från kunden att i dessa lägen 

överspecificera. Vattenfall värme är stark anhängare av detta sätt där de arbetar med 

ramavtal och specificerar avtalen tillsammans. Men utifall de skulle bli missnöjda med 

detta projekt så kan de ju gå ut i upphandling vilket kräver att leverantören fortfarande 

måste stå på tå. Detta är inte något som leverantören bedömer driver kostnaderna uppåt 

utan snarare neråt. Leverantör 4 ville helst se denna typ av arbete men annars att 

Vattenfall ska arbeta mer med funktionsspecifikationer, något han inte anser att de gör 

fullt ut idag. 

 

Incitamentsprogram är något som alla leverantörerna menade fanns som viten i 

dagsläget inom vattenkraften men inte i form av bonusar. Leverantör 3 berättade 

exempelvis att Vattenfall har tuffa tekniska krav vilket gör att de lägger på riskpengar 

på anbuden för att täcka eventuella viten. Alla leverantörerna var överens om att 

bonusar skulle vara välkommet då det ger en morot att utvecklas och bli ännu bättre. 

Leverantör 3 sa att bonusar kan användas för företaget att motivera sin personal ute på 

arbetsplatserna genom att en del av bonusen betalas ut till dem om de jobbar övertid för 

att hålla deadlines. Leverantör 2 berättade att de i Norge jobbar med bonusar där vinsten 

på en ökad verkningsgrad delas på kund och leverantör för att ge dem en morot att 

utveckla produkterna att bli bättre, något som de menar har fungerat bra. En av 

leverantörerna menade på att de har testat att använda bonusar när de arbetat med 

Vattenfall där de fick vara med och dela på vinsten om de kom under målpriser och 

detta var något som uppskattades och fungerade bra. De hade också bonusar inom 

ramavtal med en konkurrent till Vattenfall där det också fungerat bra. Att arbeta med 

bonusar kan också göra leverantörerna mer villiga att ta risker sa leverantör 4. 

5.1.4 Under projektets gång 

Enligt leverantör 2 börjar ett projekt ofta med att leverantören gör en teknisk 

konstruktionsbeskrivning för projekten. Leverantör 2 menade att de brukar bjuda in 

Vattenfall till möten tidigt i denna process för att skapa dialog något som ofta leder till 

fler möten men en bättre kommunikation mellan organisationerna. Samma leverantör 

berättar att dialogen inte är lika bra med andra aktörer på marknaden där de istället 

enbart får presentera en lösning till en kund som de sedan får feedback på istället för en 

aktiv kontinuerlig dialog redan från start. De andra aktörerna går inte lika djupt in i en 

dialog med leverantören utan litar på att de ska konstruera och leverera enligt 

överenskommelse, enligt leverantör 2. Enligt leverantör 3 är detta arbete dock redan i 
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stor grad uppstyrt av den tidigare bestämda specifikationen. Leverantör 2 menade att det 

är under projekten som de långa och djupa relationerna byggs eftersom det är en sådan 

lång process som kan pågå under några år där delar av organisationerna arbetar väldigt 

tätt ihop och där projektledarna blir fronten för organisationen. 

 

Enligt leverantör 1 är kommunikation i början av ett projekt med Vattenfall mellan 

företagen begränsad och det kan röra sig om var 14:e dag, men desto längre projektet 

går desto oftare sker kommunikationen och på slutet av ett projekt är den på daglig basis 

och flera gånger om dagen i vissa fall. Detta är ett upplägg som fungerar bra enligt 

leverantören. 

 

Kommunikationen sker under projekten bland annat genom styrgruppsmöten som sker 

månadsvis för projekten enligt leverantör 2, där det sker uppföljning av hur arbetet går. 

Leverantör 4 berättade också att projekten brukar omfattas av veckomöten inom ett 

projekt som sker löpande där huvuddelen av kommunikationen sker. Enligt leverantör 4 

finns det mycket kompetens inom Vattenfall vilket är bra för kommunikationen mellan 

parterna och att det inom projekten finns en flexibilitet och möjlighet att förändra 

produkter och arbetssätt om det skulle finnas behov för detta. Kommunikationen 

menade leverantör 5 fungerar bra med Vattenfall och sättet att kommunicera ser 

liknande ut hos konkurrenter men enligt leverantör 5 är den största skillnaden att 

Vattenfall har betydligt fler personer involverade i varje projekt, något som stöds av 

övriga leverantörer. Projekten blir på så vis enligt leverantör 5 tyngre att driva för 

leverantörerna med fler personer att hålla kontakt med. 

 

En skillnad som leverantör 2 upptäckt inom vattenkraften är hur beslutsvägarna ser ut. 

Enligt samma leverantör får de en uppfattning av att Vattenfalls projektledare inte har 

mandat att ta vissa beslut utan att dessa måste gå till andra personer inom 

organisationen. Något leverantör 2 ansåg kunde vara problematiskt då de försökte ge 

sina projektledare stora beslutsmandat och att de kunde se att Vattenfalls projektledare 

inte hade samma typ av mandat i frågor rörande projekten. Samma leverantör menar 

också att det är dubbelt så många involverade i Vattenfalls projekt något som leder till 

att besluten går trögare med fler diskussioner. Leverantör 2 menade att besluten sker i 

regel snabbare hos konkurrenterna. Leverantör 3 ansåg också att konsulterna för 

Vattenfall hade en större benägenhet att gå in på detaljer vilket drev upp antalet möten 

och genomgångar. Leverantör 5 menade att konsulterna ville visa sin kunskap och få sin 

vilja igenom inom sitt område vilket gjorde projekten trögare. Något som stöds av 

leverantör 4 som sa ”De har lätt att fastna i skruv och mutter frågor” med hänvisning till 

konsulterna. Leverantör 1 stämde med i denna beskrivning och tillade att Vattenfall 

måste vara medveten om att alla frågor de ställer kostar pengar. Leverantör 1 menade 

vidare att de inte kunde se en tydlig skillnad i slutprodukten på grund av att antalet 

involverade var fler, ett uttalande som stöds av leverantör 2. Leverantör 1 menade 

vidare på att kommunikationen fungerade betydligt bättre i projekt där projektledarna 

ofta var ute på vattenkraftverken, något de märkt kortade svarstider exempelvis. Både 

leverantör 1 och 2 medger att i och med att de vet att Vattenfall är mer svårhanterliga 

med många möten och diskussioner som leder till ökat arbete från deras sida lägger de 

redan i anbudet in extrakostnader för att täcka den ökade arbetsbördan ett 

Vattenfallprojekt ger. 

 

Leverantör 5 sa att en bra kundrelation är när de kan jobba smidigt i både med och 

motgångar. Framförallt motgångar är viktiga att kunna lösa tillsammans. Går ett projekt 
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dåligt är det inte bara kunden som blir drabbad, leverantören förlorar också mycket 

resurser och därför mår båda parterna bättre av att lösa problem. Han berättade att även 

fast ett projekt har gått dåligt men där de lyckats rädda upp det bra tillsammans så är det 

något som stärker relationen. 

 

Alla leverantör menade på att de försökte vid problem skapa en dialog med kunderna 

och försökte lösa problemet och minimera konsekvenserna. Dialogen sker framförallt 

mellan projektledarna och hur kommunikationen ser ut beror på problemet där allvarliga 

problem brukar hanteras mer formellt med mer formell beskrivning. Leverantör 1 

berättade att alla fel ska också dokumenteras i avvikelserapporter som skickas till kund 

med åtgärd. Leverantör 2 uttryckte det som att ”Det dyker alltid upp strul i projekt. Så 

är det i den här branschen. Vi är försenad ibland eller det uppstår något tekniskt strul. 

Sådant kommer alltid att förekomma. Det handlar om att hantera det på rätt sätt och vi 

har i alla fall ambitionen sen vi började att vi försöker vara väldigt öppna mot Vattenfall 

när vi har problem”. Leverantör 2 berättade att de först brukar kontrollera problemet och 

försökte minimera konsekvenserna men trots att det kanske inte skapar något problem 

för kunden brukar de i regel informera iallafall. Enligt leverantör 2 råder det en hög 

transparens mellan kunder och leverantörer på den svenska vattenkraftsmarknaden. 

Leverantör 1 påpekade att det inom branschen finns vissa med otillräcklig erfarenhet 

och kompetens som förstorar problem som leverantören menar är lätta att lösa vilket 

skapar en onödig stress kring projekten. Alla leverantörerna menar att de tar åt sig av 

feedbacken som kommer upp vid ett problem och försöker ge informationen till den del 

i företaget som det berör. Detta för att förbättra verksamheten.  

5.1.5 Efter projektets slut 

I slutet av projekten brukar organisationerna stänga de sista delarna där allt färre jobbar 

med projekten enligt leverantör 4. Enligt leverantör 1 brukar kommunikationen upphöra 

i samband med provdriften, något som ser likartat ut inom hela branschen. Sedan 

tillkommer en garantiperiod enligt leverantör 1. Leverantör 2 menade att det sedan i 

regel är tyst förutom när det uppkommer problem med produkten. Samma leverantör 

menade vidare att problem förmodligen meddelas sent ifrån Vattenfall något som enligt 

leverantören kan bero på bristfällande överlämning men samma leverantör vill gärna ha 

en snabb återkoppling för att åtgärda eventuella problem som kanske inte enbart finns i 

det enskilda vattenkraftverket. Leverantör 2 menade vidare att de ofta får reda på hur 

deras produkter fungerar istället via rykten och inte via en metodisk återkoppling. De 

menar vidare att de annars brukar aktivt försöka få informationen av Vattenfall. Något 

som leverantör 4 inte höll med om då de tycker att Vattenfall är balanserad i sin 

feedback. Feedback brukar enligt samma källa samlas i en restpunktslista där avvikelser 

i projektet står. Leverantör 4 pekade på att de ofta har serviceavtal kopplade till 

projekten vilket leder till att de fortfarande är närvarande och kan själva se hur 

produkten fungerar. Leverantör 3 och 5 ansåg också att Vattenfall är bra på att 

återkoppla vid uppkomna problem och i viss mån positiv feedback också. Detta ansåg 

däremot leverantör 5 att många aktörer på marknaden arbetar på ett likartat sätt kring.  

 

I slutet av ett projekt brukar företagen enligt leverantör 2 mötas för att gå igenom hur 

det har gått. Vad som har fungerat och vad som behöver förbättras. Informationen 

används sedan internt för att förbättra vissa specifika delar som delges till de delar som 

kan gynnas av informationen men detta sker inte på ett organiserat sätt hos leverantör 2. 

Leverantör 4 berättade att i slutet brukar kunden också begära in dokument något som 

leverantören menar är extra omfattande när det kommer till Vattenfall. Branschen har 

ingen standardiserad dokumenthantering och vilka dokumentskraven ska vara. Att 
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Vattenfall kräver betydligt mer dokumentation är något samtliga leverantörer pekar på. 

Leverantör 2 uttrycker det som att ”Det som kan vara lite jobbigt med Vattenfall i själva 

leveransprojekten är att man har ett omfattande system för att beskriva hur 

dokumentation och annat ska göras”. Leverantören tillägger sedan ”Det är så mycket att 

det blir svåröverskådligt, det blir olika tolkningar av det där”. Leverantör 2 ansåg att 

Vattenfall begär dubbelt så omfattande dokumentation efter ett projekt i jämförelse med 

sina konkurrenter. Exempel på dokument som brukar begäras från Vattenfall och som är 

mer omfattande än hos konkurrenterna är registermallen. Formalia kring ritningar är 

också mer krävande där Vattenfall kräver särskilda filtyper och ritningstyper som gör att 

det blir mer komplext för leverantörerna och de får lägga ner mer arbete på detta enligt 

leverantör 2. Leverantör 5 ansåg att konkurrenter använder sig i större utsträckning av 

dokumentation och villkor som är enligt internationella standarder medan Vattenfall 

använder sig efter egna äldre standarder. Leverantör 3 stödde detta där de vill se en 

standardisering av dokumentationen inom branschen. 

 

Mellan projekten brukar leverantör 4 försöka möta kunden på en högre nivå inom 

organisationen för att diskutera mer långsiktig planering där de bland annat brukar bjuda 

in kunder till referensbesök i anläggningar. Leverantör 2 försöker också arbeta med en 

övergripande relation där de försöker möta kunden för att stämma av om framtida 

projekt något de anser är ett arbetssätt de använder mot samtliga kunder. Leverantör 2 

menade också att en relation också finns kontinuerligt för dem i och med att projekten 

gentemot kunden ofta överlappar varandra. Kommunikation emellan projekten är 

däremot något som leverantör 1 ansåg är bristfällig men att den blivit bättre på senare 

tid. 

5.2 Vattenfall 

5.2.1 Förstudiearbete och specifikation 

Respondent 3 menade att kommunikationen med leverantörerna och teknikansvariga på 

Vattenfall inte har någon tydlig struktur i dagsläget. Inköp har en roll i 

leverantörsrelationen genom att arbeta med priser medan teknikansvarigas roll är att den 

tekniska lösningen, alltså utrustningen är så bra som möjligt. Det blir ofta en krock 

mellan inköp som värdesätter priset högt och teknikansvariga som värdesätter 

kvaliteten. Respondent 3 menade att det är viktigt att kvaliteten på utrustningen håller 

en hög kvalitet för att det ska ge långsiktig bra leverantörsrelationer men även 

lönsamhet på kort sikt. Projektdelen på Vattenfall är de som har mest kontakt med 

leverantörerna och således driver en viktig roll i relationen. Denna kommunikation 

ansåg respondenten sker utan någon tydlig struktur uppifrån utan är något som pågår 

spritt i de olika projekten. 

 

Det är utredaren på Vattenfall som driver förstudiearbetet till en början och blir utsedd 

till projektledare för förstudien. Den teknikansvariga kommer sedan in och arbetar 

tillsammans med utredaren med den tekniska delen av förstudien. Utredaren ser över 

behovet i anläggningen och kommer fram till vad det är som behöver göras. En 

förstudie initieras då livstiden för en anläggning eller del av anläggning börjar ta slut 

och ett beslut måste tas om de ska underhålla för att förlänga livslängden eller investera 

i en förnyelse av stationen. Denna analys bedrivs av utredaren med hjälp av 

teknikansvariga som sitter på expertkompetens för att tillsammans göra en 

statusbedömning av anläggningen. Enligt respondent 1 mynnar sedan förstudien ut i en 

prioritetsordning som skickas vidare till en projektledare på projektavdelningen på 

Vattenfall som tar över och driver en utredning. Förstudien är en grundram av vad som 
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ska göras. Projektledaren tar i detta skede in teknikkonsulter inom olika grenar där de 

sedan tillsammans arbetar fram en djupare lösning utifrån grundramen från förstudien. 

Lösningen diskuteras sedan med centrala specialister inom Vattenfall som de 

tillsammans beslutar huruvida de ska gå vidare enligt respondent 1. Enligt respondent 3 

finns de teknikansvariga som ett stöd för personerna i projekten men de är alldeles för få 

för att vara med och driva i alla projekt så Vattenfall tar in konsulter för att hinna med. 

De teknikansvariga från Vattenfalls sida är inte så djupt delaktiga i det fortsatta 

projektet generellt sätt utan det avgörs från projekt till projekt beroende på dess storlek 

och vikt för företaget. 

 

När förstudien sedan leder till ett projekt och leverantörerna lägger anbud så är 

teknikexperterna också med och utvärderar den tekniska lösningen. Exempelvis om det 

gäller en upphandling av en turbin så sitter en turbinexpert från teknikansvarigas 

avdelning med och bedömer offerterna tillsammans med inhyrda konsulter. Vid en 

utvärdering så sitter även projektledaren och inköp med och kollar på lite olika punkter 

och riktningar enligt respondent 2. 

 

Tidigare hade Vattenfall internkonsulter men detta var något som företaget tog ett beslut 

på koncernnivå att sälja bort för ett antal år sedan. Därför är de idag beroende av 

konsulter. Spontant ansåg respondent 3 att de i dagsläget lätt skulle kunna räkna hem att 

ha personalen inom företaget istället för att hyra in den, något som personen upplever 

att fler i företaget är beredda att hålla med om. Detta skulle även göra det möjligt att 

jobba med att internutveckla dessa personer. Konsulterna får betalt genom att debitera 

och det är något som märks enligt respondenten. Exempelvis i ett projekt som bedrevs 

nyligen som betalats löpande så har de skickat in oerfarna konsulter parallellt med mer 

erfaren personal, något som gjort att arbetet tagit längre tid vilket konsultbolagen tjänar 

på då de får betalt per timme. 

 

Specifikationer som exempelvis tekniskt styrande dokument är något som följer med 

från förstudien och genom hela projektet. Konsulter kan komma med förslag på hur de 

kan förbättras men det är de teknikansvariga som fattar besluten, något som de 

strategiskt valt att ha beslutsrätt om då det är lättare för dem att påverka projektet i en 

tidig fas då de inte har möjlighet att vara lika involverade senare i projektet. 

Leverantörer kan påverka specifikationerna genom forum som exempelvis på 

generatorsidan men detta handlar mestadels om en övergripande påverkan av 

specifikationen utseende.  

 

När det gäller tekniskt styrande dokument så skiljer dem sig mellan teknikområdena, 

exempelvis mellan generatorer och turbiner. Det finns ingen standardiserad mall att 

jobba efter idag när det gäller dokumenten men detta är något som kan komma att ske 

framöver menade respondent 3. Detta är något som påverkar projekten då 

projektledaren får svårare att förstå hur dokumenten ska användas, men även de inhyrda 

konsulterna som ska använda dem tekniskt styrande dokumenten för att komma fram till 

en teknisk specifikation. På vissa områden finns det en mall för den tekniska 

specifikationen, medan detta är något som inte alls existerar inom andra områden. Här 

måste kommunikationen höjas med projektledaren för att veta vilken typ av dokument 

som ska användas. Respondent 3 påpekade att det aldrig kommer att finnas en mall som 

passar alla områden på grund av de olika kraven på produkter, men de skulle kunna 

standardiseras så de blir mer sammanhängande. Här anser respondenten att det finns 

stora förbättringsmöjligheter. Specifikationerna ser helt olika ut mellan en turbin och en 
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generator och här tyckte respondent 2 i projektledarnas vägnar att det borde gå att 

likrikta mera. När det gäller kommersiella delar så är det likriktat nu vilket är bra. 

Således menade respondenten att det borde gå att ha en liknande grundstruktur när det 

gäller olika teknikområden men att innehållet skiljer sig. 

  

Problem med att hålla en bra kvalitet är att mycket på grund av att kunskapen i området 

håller på att bytas ut på grund av generationsväxling. Leverantörer flyttar produktion till 

lågkostnadsländer vilket gör att kvaliteten blir sämre på kort sikt. Det har också att göra 

med att det är ett paradigm skifte inom elmarknaden där priserna har sjunkit och blir 

bara lägre och lägre. När de gör kontroller på produkter så är fortfarande produkter som 

tillverkas i högkostnadsfabriker i Europa mycket bättre kvalitetsmässigt i jämförelse 

med lågkostnadsfabriker i utvecklingsländer. Respondent 3 menade att det är en svår 

fråga inom vattenkraften hur de kan sänka priser på inköp men samtidigt hålla samma 

kvalitet eller till och med förbättrad kvalitet. Dilemmat tror den intervjuade kan ligga i 

att det finns för få leverantören där de inte kan göra sig av med någon om det inte 

uppfyller alla krav, för det finns inga att ersätta den med. Respondenten menar att 

gemeneman måste ha respekt för tiden det tar att bygga upp en stark kompetens. Om en 

leverantör flyttar produktionen till Asien så flyttar de inte expertkunskapen dit utan de 

fabrikerna producerar bara produkter. Sen åker en tekniker dit och ställer om några 

veckor om det behövs göras ändringar i produkten. Finns fabriken istället närmare 

expertkunskapen så är det lättare att påverka kvaliteten. Kvaliteten har försämrats 

generellt sätt på senare tid, aggregat byggda på 80-talet var robustare än de som byggs 

idag, något som skulle kunna vara på grund av att det idag används bättre 

beräkningsinstrument. Förut så producerade de aggregat som istället hade överkapacitet 

för att vara säkra på att de skulle fungera. Vilket gör att aggregaten idag ligger på 

gränsen till vad dem ska klara av medan de förut gjorde dem lite robustare för att vara 

säker på kvaliteten då de inte alltid kunde lite på beräkningsinstrumenten i samma 

utsträckning som idag. Respondent 2 är inne på samma spår och menade att det finns 

bättre mätinstrument idag som gör att produkterna ligger närmare gränsen 

kvalitetsmässigt. 

 

Kraven som Vattenfall ställer i sina specifikationer bygger ofta på erfarenheter sedan en 

lång tid tillbaka. Leverantörer och konsulter har möjlighet att komplettera om de har 

några idéer och ungefär en gång per år går de igenom standardkraven som finns i 

specifikationerna och fixar till dem om något bör ändras. De tekniska kraven kan skilja 

mellan två turbiner till två olika kraftverk beroende på att ett av kraftverken är viktigare 

ur produktionssynpunkt och måste fungera. 

 

När det gäller kraven i specifikationerna så kan det hända att de ibland blir 

överspecificerade när både en teknikansvarig och en konsult tyckt till om krav som 

borde vara med enligt respondent 3. Något som respondenten också menar har att göra 

med att de gått från mer detaljstyrt till att bli mer funktionsstyrt men att de ännu inte 

hittat rätt med avvägningen däremellan. Respondenten menade att idag sker det mesta 

genom funktionsspecifikationer och att leverantörerna har en möjlighet att påverka 

vilken lösning de kommer med.  

 

Respondent 2 menade att Vattenfall kan vara besvärlig att arbeta med då det finns hög 

teknisk kompetens och krav på massa inspektioner som många andra inte bryr sig om. 

Många leverantörer menar också att det är bra att Vattenfall ställer krav, de menar att 

det är bra för branschen även om det blir dyrare för leverantörerna. 
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5.2.2 Inköpsarbetet och anbudsprocessen 

Vattenkraften har byggt upp en inköpsorganisation sedan 2009 där de gjort inköp 

centralt istället för som tidigare när inköpen sköttes av projekten. De var då betydligt 

spretigare gentemot leverantörerna som de börjat harmonisera. Detta är något som 

inköpsorganisationen märkt förbättrat arbetet mot leverantören där de kan agera som en 

organisation gentemot leverantören istället för som ett projekt.  

 

Inom området huvudkomponenter är antalet leverantörer begränsat enligt respondent 4. 

Det finns många leverantörer inom vissa områden men väldigt få som kan leverera till 

de tekniskt höga kraven som Vattenfall ställer. Ett exempel är inom turbiner där det 

framförallt endast finns tre leverantörer som kan klara av dessa krav men där det finns 

fler potentiella leverantörer. Respondent 4 berättade också att det finns väldigt få som 

kan leverera transformator som klarar höga spänningar och samtidigt möter de miljö och 

tekniska kraven som de efterfrågar. Vattenfall vill också att leverantörer ska finnas 

geografiskt nära anläggningarna för att förenkla underhållningsarbetet samt för att de 

snabbt ska kunna hjälpa vid haverier.  

 

Vattenfall vill inte använda sig av nya leverantörer kring förnyelseprojekt av 

vattenkraftverk som är viktiga för elproduktionen. Till vissa mindre projekt händer det 

däremot att nya leverantörer tas in. Dessa måste då genomgå en längre 

prekvalificeringsprocess där exempelvis tekniskt kunniga personer utvärderar 

leverantören samt att de behöver ha flera referensprojekt och en lång erfarenhet. I 

överlag ansåg respondent 4 att vattenkraften inom Vattenfall är konservativa med att ta 

in nya leverantörer utan vill helst arbeta med befintliga leverantörer de arbetat med 

tidigare. Respondenten berättar vidare att de inför projekt brukar först kontrollera om 

befintliga leverantörer har möjlighet att leverera innan de går ut på marknaden för att 

undersöka alternativen. På grund av den hårda konkurrenssituationen berättade 

respondent 4 att befintliga leverantörer producerar många komponenter i 

lågkostnadsländer. När de ska använda en fabrik eller underleverantör som inte 

Vattenfall arbetat med tidigare brukar de också göra kontroller av dessa fabriker för att 

säkerställa att deras arbetsmetoder motsvarar Vattenfalls krav. Leverantören får sedan 

också presentera valet av underleverantörer som Vattenfall kontrollerar och kan ge 

feedback där de vill undvika att leverantören ska arbeta med någon de haft dålig 

erfarenhet av. Något respondent 4 menade också är gynnsamt för leverantören som 

kanske inte hade full vetskap om underleverantören.  

 

Anbuden brukar alltid utvärderas enligt respondent 4. De utvärderas utefter teknisk 

lösning, ekonomisk kostnad samt kvalitet. Miljö har tidigare varit en del som 

utvärderats men har nu istället blivit ett krav. I regel är upphandlingarna 

funktionsbaserade när det kommer till huvudkomponenter till vattenkraftverken och 

respondent 4 menade att i en funktionsupphandling värderas teknik tyngre gentemot en 

detaljstyrd upphandling där ekonomin har större effekt. I en funktionsupphandling står 

den ekonomiska delen för ungefär 60% något som stiger beroende på detaljstyrningen i 

en upphandling. Den tekniska lösningen utvärderas sedan av teknikansvariga inom 

Vattenfall som kommer med utlåtande om den tekniska lösningsförslaget utan att veta 

kostnaden för förslaget. Den ekonomiska delen är sedan också uppdelad i olika 

delmoment i ett projekt. De ger sedan feedback för samtliga anbud till leverantörerna 

något som respondent 4 menade att de fått bra feedback ifrån. Respondent 4 berättade 

vidare att vissa leverantörer vill ha bättre kunskap om hur den tekniska utvärderingen 

sett ut och då brukar de kunna diskutera med de teknikansvariga. Nya leverantörer har i 
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vissa anbud misslyckats att förstå anbudsförfrågan och har på så vis gett ett missvisat 

anbud där de exempelvis tagit med arbetskostnader de inte behöver utföra. Respondent 

4 pekade på att de alltid försöker vara så objektiva som möjligt till anbuden. 

Anbudstiden som leverantörerna får är i regel två till tre månader på en turbin eller 

generator, något som är bestämt genom erfarenhet från vad som krävs för 

anbudsgivarna. Respondent 4 berättade att de tidigare ofta fick förfrågningar om 

förlängning på anbud något som minskat i och med den mer centraliserade 

inköpsfunktionen som nu finns. 

 

Respondent 4 berättade att sidoanbud brukar komma in ibland men att de förväntar sig 

att få svar på sin grundfråga främst. ”Har de frågat på en röd bil vill de få in svar på vad 

det kostar att få en leverans på en röd bil och inte en blå, men om ni då har en blå bil 

som ni kan utrusta ännu mer till en lägre kostnad, ja skicka det då på sidan om”. Något 

som förtydligades av respondent 1 som berättar att Vattenfall kan vara konservativa och 

vill veta vad dem köper. Respondent 4 berättade vidare att leverantören ibland tycker att 

Vattenfall ställer konstiga krav men respondenten menar att de inte har samma kunskap 

om enskilda vattenkraftverk och varför de har just dem kraven de har. Anledningen till 

att de i huvudsak utvärderar anbuden först är också för de objektivt ska kunna jämföra 

anbuden efter hur deras förfrågan och specifikation såg ut och inte beroende på en 

leverantörs förslag. Respondent 1 berättade vidare att om två anbud är snarlika 

kontrollerar de sidoanbudet som kan vara det som slutligen fäller avgörandet men att 

organisationen generellt utgår framförallt ifrån huvudanbuden. 

 

Upphandlingar är i regel funktionsstyrda entreprenader till vattenkraftverken medan 

dammar är mer detaljstyrda pågrund av säkerhetsriskerna. Respondent 4 menade att de 

inte har full kompetens kring utformning av exempelvis turbin. Mer detaljstyrt kan de 

använda sig av konsulter men de skulle behöva en större egen organisation för att stödja 

konsulterna något de inte har i nuläget. Men upphandlingar är trots att dem är 

funktionsstyrda ofta ganska styrda då de vill ha vattenkraftverken gjorda efter en viss 

struktur för att förenkla underhållsarbetet så att samma personer kan underhålla flera 

olika kraftverk. Något som också bekräftades av respondent 1 som menar att 

funktionsupphandlingarna brukar vara ganska specificerade. Standardisering kring 

principer och uppbyggnad samt dokumentation finns det stora möjligheter till 

standardisering enligt respondent 4. Det finns inget standardiserat sätt att arbeta med 

inköpsvillkor och specifikationer inom vattenkraften. Det finns vissa generella krav och 

villkor som bygger på standardiserade format. 

 

Respondent 4 såg en risk med att använda sig av konsulter. Tidigare leddes projekten av 

konsulter vilket ledde till ett spretigt sätt att arbeta då organisationen inte arbetade på ett 

likartat sätt gentemot deras leverantörer på grund av att konsulterna arbetade annorlunda 

beroende på deras bakgrund och kompetens. En konsult kan ställa vissa krav ibland som 

inte Vattenfall skulle ställa annars vilket kan leda till prisstegring eller att konsulten 

missar att ställa krav som Vattenfall normalt brukar ställa. Något som leder till att de 

inte arbetat på ett homogent sätt gentemot leverantörerna. I och med att 

inköpsorganisationen är så pass liten inom vattenkraften på Vattenfall har de inte 

resurser att ge support i alla upphandlingar. Trots att alla projekten är väldigt speciella 

vilket blir ett arbete som istället hamnar på projektledarna. Ett arbete de i sin tur 

behöver hjälp med och de kan då ta in konsulter. Konsulter kan bidra med kompetens 

från andra projekt med konkurrenter till Vattenfall då de arbetat för flera olika 

organisationer. 
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Det finns ingen klassificering av huvudleverantörerna av exempelvis turbiner och 

generatorer. Det finns för få huvudleverantörer i nuläget då Vattenfall anser att de 

behöver de tre huvudleverantörerna som idag finns i Sverige.  Men de vill ha en bättre 

uppföljning och utveckling av leverantörer. De arbetar på olika sätt gentemot 

leverantörerna och det finns ingen klar metodik bakom arbetssättet. Respondent 4 

berättade att de har avstämning med leverantörer och där representanter från Vattenfall 

och leverantörerna möts i olika forum inom olika delar av organisationen. 

Respondenten menade vidare att många av mötena och kommunikationen sker reaktivt 

då exempelvis något gått fel som de träffas för att lösa. Respondenten skulle hellre se att 

kommunikationen blev med proaktiv där de arbetar problemförebyggande redan från 

start. På koncernnivå har Vattenfall utvärderingar med klassificering av leverantörer 

men detta sker på en högre nivå och är främst översiktlig för hela koncernen och 

påverkar inte vattenkraften i någon större utsträckning. Arbetssättet med att klassificera 

leverantörer av huvudkomponenter till vattenkraften finns inte på samma sätt där de inte 

har lagt upp en strategi för hur de ska arbeta gentemot en leverantör. 

 

Respondent 4 berättade att de också i en pågående upphandling brukar försöka få en 

uppdatering kring hur leverantören fungerar i pågående projekt. Det förekommer 

rapporter där personal skriver hur arbetet i projekten går. Avvikelser där problem 

uppstått ska dokumenteras och sparas i systemen med svar på vilken lösning som är 

vidtagen och här står också leverantör angiven om det var deras fel. Denna information 

 kan de använda i upphandlingar och försöka påverka leverantörerna till förbättringar. 

Det finns däremot ingen generell utvärdering av leverantörer i dagsläget. Muntlig 

kommunikation sker annars internt inom företaget om problem som sker men det finns 

inte definierat hur de samlar dokumentationen eller hur processen ska se ut för denna 

typ av arbete. Det långsiktiga leverantörsarbetet i form av informationsinsamling och 

strategi för hur de ska utvecklas tillsammans med en leverantör finns inte utan sker 

ostrukturerat i nuläget. Respondent 4 nämnde att det är viktigt att veta vad du vill få ut 

av en sådan process, vilken information är relevant och hur den ska användas. Arbetet 

och processerna måste vara i en lagom mängd. 

 

En jämn fördelning av projekt mellan leverantörerna för att bibehålla konkurrensen är 

svår. De ska samtidigt vara objektiva i utvärderingen vilket inköparen pekar på är 

viktigt för förtroendet på marknaden. Vattenkraften försöker pressa leverantörer och ge 

dem jämna möjligheter genom att variera mellan leverantörer så länge dessa ger 

likartade anbud. 

 

Kvalité finns det många sätt att mäta på inom vattenkraften där de kan testa flera olika 

delar på olika sätt. Kvalité i sätt att arbeta på brukar Vattenfall kunna undersöka genom 

att besöka produktionsenheter för att kontrollera att stegen är väl motiverade och att det 

finns ett bra underlag som stödjer att de arbetar på rätt sätt. Något som tekniker inom 

vattenfall och konsulter undersöker på ett bra sätt enligt respondent 4. Enligt respondent 

3 sker kommunikationen mellan teknikansvariga och leverantörer ofta genom att 

teknikansvariga besöker fabriker när projektet kommit igång vid något som kallas 

factory acceptence test och där kvalitetssäkrar dem leveransen. Vattenfall har även 

drivit ett projekt där de öppnar upp för att låta två av sina leverantörer visa upp sina 

lösningar inom en del av verksamheten i ett vattenkraftverk, något som öppnar upp för 

nytänk. Detta är dock något som är i sin inledningsfas och de kan inte ge några besked 
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på hur ett sådant arbete fungerar mer än att de väcker en del aha-upplevelser och än så 

länge varit givande. 

 

Respondent 4 medgav att de har i problem med samtliga leverantörer. Respondenten 

menade vidare att de själva kan beskyllas för delar av detta då de ställer sådana höga 

krav och menar att ingen annan på marknaden ställer så höga krav. Leverantören ska 

leverera extremt bra prestanda samtidigt som de ska vara mer robusta produkter och de 

kräver att maskinerna ska klara framtida krav. Inköparen berättar om ett nuvarande 

projekt där de har en leverantör som de haft en hel del problem kring där de har svårt att 

se om det är engångsföreteelser eller om det är kompetensbrist eller vad problemen 

egentligen beror på. Respondent 4 gav däremot ett exempel från tidigare då en 

leverantör misskötte sig så pass att Vattenfall valde att inte arbeta med denna så länge 

den inte förbättrade sig och valde att stoppa alla inköp från denna. Konsekvensen i det 

fallet var att företaget lade ner verksamheten. Bristerna hos denna leverantör menade 

inköparen var fundamentala och förtroendet till leverantören hade blivit så pass dåligt. 

Respondent 4 förklarade att de skulle kunna sluta att arbeta temporärt med leverantörer 

som inte sköter sig i vissa projekt men är samtidigt rädd att förlora en leverantör i och 

med att för att bibehålla konkurrens behöver de ha kvar samtliga aktörer som finns idag. 

 

Kommunikationen mellan Vattenfall och huvudleverantör sker löpande i och med att 

upphandlingar sker kontinuerligt enligt respondent 4. Det sker möten på olika nivåer 

men det finns ingen uttalad plan för hur de ska arbeta kontinuerligt. Leverantörer är de 

som tar initiativ till kommunikationen då de aktivt försöker hålla kontakt med sina 

kunder. Vilka aktiviteter, när och varför vissa ska göra något är något som behöver 

konkretiseras och Vattenfall måste prioritera vem de fokuserar på i sin kommunikation. 

 

Strategiskt samarbete har de provat i några byggprojekt med partnersamverkan enligt 

respondent 4. Dessa har dock inte gått bra där upplägget i efterhand visat sig inte ha 

fungerat. Men respondent 4 menar att samverkansprojekt inte skulle vara omöjligt inom 

vattenkraften och berättar vidare att många företag inom branschen arbetat på ett visst 

sätt länge och på vis har branschen blivit traditionell i sitt sätt att arbeta. De är inte vana 

att arbeta under löpande räkning och det måste bevisligen finnas fall där det är 

gynnsamt både för leverantör och som beställare. Inköparen menar att leverantören bör 

initiera ett sådant arbetssätt och att de är öppna för förslag på samarbete från 

leverantören. Denna typ av arbete är också väldigt krävande för beställaren menade 

respondent 4.  Respondenten menade att det skapar problem när det kommer till vem 

som ska betala vad samt hur arbetsstrukturen ska se ut när de har mer av en 

samarbetsstruktur. Därför är det lättare att arbeta med en funktionsupphandling men att 

samarbetsprojekt kan vara väldigt gynnsamma, men de riskerar att bli kostsamma. 

Vattenfall Vattenkraft har testat detta vilket resulterade i att det blev väldigt dyrt och 

fungerade inte bra. 

 

När det gäller incitamentsprogram berättade respondent 4 att de främst arbetar med 

viten men har i ett fåtal fall arbetat med bonus men att det inte är vanligt. Bonus brukar 

ibland kunna leda till en diskussion i efterhand om produkten når upp till kraven för en 

bonusutbetalning men respondent 4 menade att bonus kan vara positivt i vissa fall. 

Respondenten menade däremot att huvuddelen av kostnadsansvaret och finansieringen 

ligger enligt respondenten på köparen och att inte leverantören står ute med samma typ 

av risk som de gör. Respondent 4 är inte motståndare till bonus men respondenten har 

inte sett något bra exempel inom vattenkraften där det fungerat. Respondent 2 menade 
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att de idag jobbar väldigt hårt med bestraffningar. Ofta uppstår problem i projekt då det 

sker förseningar på leveranser enligt respondent 2. Ute på arbetsplatserna jobbar de 

alltid på bra. Personen menade att de också borde använda bonusar så att arbetet från 

leverantörernas sida blir mer proaktivt, att de istället för att vänta på leveranser aktivt 

checkar av om de är på väg då det tjänar mer på att allting flyter på. Här ser den 

personen utvecklingspotential. Respondenten ansåg att det eventuellt skulle kunna gå att 

sätta bonusar på deltider i projekten så att olika aktörer på plats inte kan försvåra för 

varandra att nå sina deltidsmål och bonusar. 

 

Respondent 1 berättade ett exempel i ett projekt där de hade problem så leverantören har 

blivit tvungen att betala viten. Respondenten berättade med hänvisning till en tidsplan ” 

Vi kommer hit till exempel och så klarar dem inte den här tiden. Och så har dem totalt 

misslyckats med den tiden så man kommer egentligen upp i det maximala vitet direkt. 

Då helt plötsligt, så den hära piskan, att du ska jobba på för dem här tiderna du ska hålla 

efter är förstörd”. För att leverantören fortfarande ska ha ett incitament att fortsätta i 

projektet gav de möjlighet att minska vitesbeloppet utifall de kunde följa deltiderna som 

fanns under resterande del av projekten. Drifttagning i tid var då det centrala för 

incitamenten något som de dessvärre inte klarade men respondent 1 menade på att de 

arbetade otroligt hårt för att nå tiden och således gick incitamenten ändå i riktning med 

vad de ville ha ut men att det dessvärre inte höll. Respondent 1 ansåg att incitament 

framförallt fungerar bra när det kommer till att hålla tider eftersom prestanda är något 

de vill se tydligt redan i upphandlingen och respondenten menar vidare att de kanske då 

håller på sin bästa lösning i anbudet för att kunna komma åt bonusen. Respondent 1 

menade vidare att det finns en tydlig problematik kring att projekten ofta har flera 

leverantörer som tidsmässigt är beroende av varandra och således kan ett bonusprogram 

kring tidhållning vara svårt.  

 

Respondent 4 pekade på att för vissa leverantörer som är internationella är inte 

Vattenfall lika viktig men där de försöker använda hela koncernen gemensamt för att bli 

en viktigare kund. Inom vattenkraften har det exempelvis blivit en bättre påverkan på 

leverantörerna med ett mer samlat inköp. Det går att ta tillvara på vattenkraftens storlek 

eftersom de för de internationella aktörerna ändå är den viktigaste kunden inom deras 

svenska division. Det går på så vis att utnyttja Vattenfalls ställning till viss del där de 

kan se att dem är en prioriterad kund. Ett exempel är att leverantören är väldigt hjälpsam 

i samband med haverier något inköparen inte anser de hade varit i lika stor grad om de 

inte varit så pass stora i Sverige. 

5.2.3 Under projektet 

Under projektet har projektledaren konstant kontakt med huvudleverantörerna enligt 

respondent 1. I och med anbudet och projektens början sker mycket teknikutvärdering 

där projektledaren har konstant kontakt menade respondent 1. När väl uppdraget för en 

enskild leverantör är bestämt har de i regel en projektledare från sin sida som 

projektledaren inom Vattenfall håller den huvudsakliga kontakten med.  

 

Respondent 1 berättade att de i början av projekten har diskussioner och förhandlingar 

kring projekten och komma överens om slutgiltiga avtal. Exempel på arbete här är att 

leverantören kan kommentera specifikation i en avvikelsemall som tas upp i 

förhandlingen där ändringar från krav står med. Respondenten berättade vidare om ett 

projekt där de gav riktlinjer kring mellan vilka tider ett aggregat kunde vara avställt, de 

bestämde sedan att leverantörerna i projektet tillsammans kunde förhandla mellan sig 

själva och välja ut tidsplanen inom Vattenfalls ramar. En fördel var att på så sätt hade 
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leverantörerna själva berättat för kunden hur lång tid något ska ta och de har då fått 

möjlighet att påverka tidplanen själva utefter egna möjligheter. Viten var sedan 

kopplade till deras egna valda tidsplaner. Projektet fungerade sedan enligt respondenten 

förhållandevis bra något respondenten trodde kunde vara i och med att leverantörerna i 

större utsträckning fått vara med och påverka. Respondent 1 trodde det minimerade 

kvalitetsproblem i delmomenten också genom detta arbeta. Samma respondent berättade 

också att det tas emot positivt när kund och leverantör sitter ner och diskuterar 

gemensamma mål kring projekten som båda parter är med på men där grunderna 

bestäms av beställaren. De ska gärna finnas flera delmål som båda gemensamt ska vara 

med på som och som beställaren sedan kan hänvisa till och försöka rikta arbetet efter. 

 

Respondent 1 berättade att mycket av projekten och produkterna utgår från ekonomiska 

förutbestämda förutsättningar. Leverantören brukar därför sällan leverera en produkt 

som överträffar förväntningar och krav utan snarare tvärtom. Respondent 1 berättade att 

det bland annat brukar vara en del leveransproblem och att produktionsfacilititer 

utomlands inte alltid verkar ha bra kommunikation med svenska försäljningskontoren. 

Respondenten kände således att de behöver aktivt följa leverantörernas arbete och 

kontrollera hur arbetet går och inte låta de springa fritt. 

 

Problemen under projekten ansåg respondent 1 beror i vissa fall på hur engagerad 

leverantörens projektledare är i projektet. Enligt avtalet ska alla avvikelser 

dokumenteras i en avvikelserapport vilket respondenten inte ansåg fungerar utan att det 

är i regel endast när de kan kräva ut mer betalt som det sker. Respondenten ville att de 

ska bli bättre med kontinuerlig avvikelsehantering där de i dialog med Vattenfalls 

projektledare kommunicerar bättre. Vissa leverantörer ansåg respondenten inte 

meddelar problemen utan fortsätter sitt arbete något som de sedan brukar märka om de 

gör stickprover och ibland känns det som problem mörkas. Exempel som ges är då 

problem upptäckts och åtgärdats utan Vattenfalls vetenskap men där de vill ha betalt i 

efterhand för ändringen. Respondent 1 menade att om de istället kommunicerar 

problemen med Vattenfall kan de tillsammans lösa problemen. Respondenten menade 

att som projektledare märker du av en skillnad i hur bra en leverantör hanterar problem 

där i vissa fall leverantören misslyckas att följa överenskommelser de gjort inom 

projektet i samband med möten. Projektledaren från leverantören är framförallt den som 

står för den kommunikativa delen där respondent 1 berättar att det ibland inte fungerar. 

Respondenten gav exempel när den åker ut till vattenkraftverken att den kan från 

montörer får information som förväntas delges från projektledaren. Detta kan också 

bero på hur projektledaren får support i sin egen organisation. Respondent 2 menade att 

kommunikationen mellan entreprenörerna på arbetsplatserna och projektledaren från 

Vattenfall fungerar bra. De har möten månadsvis där andra tekniker, konstruktörer och 

projektledarna från andra entreprenader medverkar vilket fungerar bra. Personen menar 

att montageledarna på arbetsplatserna ofta har bättre koll än projektledarna från 

leverantörens sida på hur lång tid saker kommer att ta, vilket gör att deras 

kommunikation kan vara ifrågasatt ibland. 

 

Kommunikation inom projekten skedde enligt respondent 1 bland annat genom 

projektmötet som ska enligt avtal vara en gång i månaden. Projektledare försöker annars 

vara ute på kraftverken åtminstone en gång i veckan. Detta kan skifta beroende på fas i 

projektet men att uppdatering av hur arbetet fortlöper sker bra om du är ute på 

kraftverken. Det kan också ske kommunikation under projekten mellan olika delar inom 

organisationen som är berörda. 
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När projektet är igång så sker kommunikationen mellan teknikansvariga och konsulter 

med skiftande kvalitet, mycket beroende på vilka personerna är. I de flesta fallen 

fungerar detta bra enligt respondent 3 men det finns också fall där det fungerar dåligt. 

Oftast i de fall då kommunikationen går förbi den teknikansvariga och istället sker 

mellan projektledare och konsult. Exempelvis när en avvikelse uppstår och konsulten 

släpper förbi detta utan att ta upp det med en teknikansvarig, då kan de uppstå problem. 

Inom branschen så finns det väldigt få konsulter med rätt kompetens, speciellt på 

generatorsidan, så de är ofta samma konsulter som återkommer i projekten. Problemet 

här är att exempelvis generatordelen är väldigt bred så det finns ingen som har 

fullkompetens i området utan det måste tas in personer med kompletterande kunskap 

vilket gör att inköp får en viktig funktion när det bestämmer vilka konsulter Vattenfall 

ska jobba med i projekten. Men även en kommunikation mellan teknikansvarig och 

projektledare så projektledaren vet var de har kunskapen inom företaget och var de ska 

fokusera på att ta in den utifrån. Konsulter som har arbetat för Vattenfall tidigare och 

gjort det bra släpps mer fria och ges mer ansvar än mindre erfarna konsulter där 

Vattenfalls teknikansvariga är mer delaktiga, en avvägning som genomförs från projekt 

till projekt. 

 

Kommunikationen inom projekt sker ofta mellan leverantör och konsulter direkt enligt 

respondent 1. Respondent 1 menade att kommunikationen fungerar bra men att det finns 

leverantörer som efterfrågar en större samsyn inom dels Vattenfall men också mellan 

Vattenfall och dess konsulter. Detta kan bero på att kraven ändras men projektledare 

och andra följer upp detta arbete olika bra. Dokumentationen och arbetsbeskrivningar 

till dessa uppdateras enligt respondent 1 olika och verkar inte alltid uppdateras 

metodiskt samt att projektledare inte alltid informeras om att det finns uppdaterade 

versioner. Uppdateringar har dock börjat informerats bättre. Men på så vis stämmer inte 

kraven alltid överens över hela Vattenfall där vissa kan vara konservativa och göra som 

de gjort tidigare. 

 

Enligt respondent 2 fungerar kommunikationen bra mellan projektledaren och 

konsulterna och generellt sätt även bättre än mot teknikansvariga inom Vattenfall då 

dessa ofta är uppbokade med andra projekt och hinner med i samma utsträckning. 

Däremot är inte kompetensen lika stark hos konsulterna men arbetet skulle aldrig gå att 

genomföra utan dem. Konsulterna kan upptäcka saker som annars skulle kunna bli 

missade, de är ofta konsulterna som gör besiktningarna under projektets gång. Men i 

övrigt anser personen inte att de påverkar särskilt mycket. Ofta är konsulterna ganska på 

när leverantörerna brister på saker dem lovat och liknande, så det är tydligt vem som 

betalar konsulternas lön. Det är dock viktigt att de har en bra relation både med 

leverantörerna och projektledaren. 

 

Konsulterna som är inblandad i projekten varierar enligt respondent 1. Respondent 1 

ansåg att variationen är bra för att skapa konkurrens. Vidare är det olika konsulter 

inblandade men där det är få konsulter totalt sätt som har kompetens inom vissa 

områden som gör att de oftare är inblandad i projekten. Respondent 1 ansåg att det sett 

till beläggning kan finnas utrymme att ta in konsulter som istället arbetar inom 

Vattenfall men att anställningar kontrolleras av ledningen. Respondent 3 menade på att 

om de istället har kunskapen inom Vattenfall så är det lättare att jobba med 

kompetensutveckling och skaffa ett likartat arbetssätt.  
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Problemen som sker med leverantörerna bedömde respondent 1 följer en röd tråd där 

det går att se likartade problem som dyker upp mellan projekten men inom koncerner 

kan det ta tid med processförändringar. Respondent 3 menade att avvikelser kommer 

alltid att ske och att det är viktigt att vara bra på att hantera avvikelser på ett bra sätt där 

det finns stora skillnader mellan leverantörer på detta område. Exempelvis när 

leverantörer levererat att något ska hålla en viss tid och när Vattenfall gjort sina egna 

beräkningar så visar det sig att den inte kommer hålla så länge. Det har även hänt att 

produkten havererat men i vissa fall har leverantören då gått in och tillverkat en ny 

produkt utan kostnad vilket är ett exempel på när det löst en situation bra. Det finns 

andra fall där leverantören förnekat att det är en avvikelse och en lång tid senare inte 

kunnat leva upp till dem tekniska kraven och inte kan leverera, vilket är en besvikelse 

när det fanns tid att rätta till misstaget men där de vägrade inse det.  Konsekvensen kan 

då bli en förhandling om prisnedsättning men det är fortfarande inte en bra affär då de 

inte fått produkten de ville ha. På lång sikt kan det till och med tappa sin position på 

marknaden som leverantör. 

5.2.4 Arbete i slutet och efter projektet 

Dokumentationskravet som är i slutet av ett projekt gentemot leverantörerna är något 

som respondent 1 diskuterar är ett tufft och omfattande arbete som kan vara besvärligt 

för leverantören. Något som stöds av respondent 4 som berättade att dokumentationen 

som Vattenfall kräver är större än hos konkurrenterna, ett exempel på det kan vara 

vattenfalls ritningsnummer. Respondent 1 menade att dokumentationen också skapar 

problem för projektledarna där det är svårt att styra upp och där det tar lång tid att sätta 

sig in i arbetet. Respondenten berättar att ”det är skrämmande vilken dålig koll dem har 

styrningsmässigt på det” med hänvisning till Vattenfalls dokumentationskrav. 

Respondent 1 menade att det största problemet är layouten och uppmärkningen av 

delarna i dokumentationen. Genom att använda sitt eget dokumentationssystem så blir 

det mest extra arbete för leverantörerna. Detta är något som har hängt kvar sen ASEA-

tiden anser respondenten. Dokumentationen berättade respondent 1 framförallt är till för 

att drift och underhållsarbetet via deras system alltså dokumentation med ritningar över 

produkterna och delkomponenter till exempelvis turbiner och generatorer. Respondent 1 

diskuterade vidare att registermallen är omfattande och riktlinjerna kring hur de ska 

arbeta med den. Kraven är inte strukturerat där flera förmodligen lagt sin egen prägel på 

dokumentationsarbetet som gjort det spretigt.  

 

När det gäller dokumentation om tekniska specifikationer som Vattenfall kräver att få in 

i slutet av projekt från en leverantör så är de mer krävande och skiljer sig på så vis från 

övriga konkurrenter. Detta är något som kan enligt respondent 3 har att göra med att de 

förut gjort bedömningen att den standardiserade dokumentationen inte är tillräckligt 

innehållsrik eller ger tillräckligt stort underlag. Här pågår det idag ett arbete för att 

avgöra hur mycket data som behöver samlas in och lagras i databasen. I dagsläget 

arbetar exempelvis inte Vattenfall med att använda dokumentationen för att söka och 

jämföra anläggningarnas verkningsgrad, vilket gör att respondenten ifrågasatte hur 

mycket dokumentation som behöver lagras och att det kanske borde räcka med att 

skanna in dokument i systemet. Respondenten nämnde exempelvis den djävulska-listan 

som är ett dokument där en hel del parametrar ska knappas in för att sedan föras in i 

företagets affärssystem. Men detta är ett krav som den intervjuade menar kan komma att 

tas bort helt och hållet. Det finns bättre sätt att använda underhållssystemet och 

resurserna är mer begränsade idag. Respondent 2 menade att de använder 

utbetalningarna som ett medel för att få leverantörerna att arbeta inom olika delar 

exempelvis ligger 15-20% av betalningen efter projektet då de vet att dokumentationen 
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tar tid att få in. När det kommer till dokumenteringen som Vattenfall arbetar med så 

handlar det mer om att förenkla än att förkorta dokumenteringen enligt respondent 3. 

Det handlar om att sortera upp dokumenten, vad som ska användas internt och vad som 

ska användas i projekten. 

 

Respondent 1 berättade att de finns standardiserade sätt för märkning men att Vattenfall 

valt sitt eget sätt men att detta är något de är medvetna om och försöker arbeta med att 

förbättra. Detta arbete är dock omfattande och tar tid. I övrigt såg också respondent 1 att 

det kan råda delade meningar inom organisationen där en del inom driften vill ha det på 

ett sätt medan en annan del vill ha det på ett annat sätt något som också kan förekomma 

bland teknikspecialisterna och det finns således brister på samsyn inom den egna 

organisationen. Mellan projektledarna internt ansåg respondent 1 också att det finns lite 

utbyte av kompetens och erfarenhet där de sällan träffas på ett strukturerat sätt. De 

mesta av informationen mellan projekten sprids ryktesvägen. Intern kommunikation 

mellan projektledarna skulle kunna fungera bättre, det är för få träffar i dagsläget, 

eventuellt på grund av tuffare tider enligt respondent 2. Det finns ingen officiell 

information om projekten där de kan lära sig, utan det är ifall de kollar upp det själva i 

ett system. Det finns inga redovisningar eller erfarenhetsmöten. 

 

Respondent 1 berättade att de brukar dels försöka hålla ett internt möte inom Vattenfall i 

slutet av ett projekt för att kontrollera hur det har gått. Något som är väldigt positivt för 

förbättringsarbetet där informationen bättre kan spridas inom organisationen. 

Respondent 1 försökte också ha möte med leverantören för att ge och få feedback, något 

som inte alltid är lätt då många organisationer har flera projekt på gång och många har 

snabbt gått vidare till nästa projekt. Uppföljning till leverantörer är enligt respondent 1 

inte den bästa men inköpsfunktionen inom vattenkraften försöker aktivt samla 

information, men detta är inte ett metodiskt arbete och erfarenhetsåterföring mellan 

kund och leverantör fungerar inte bra. Vissa aktörer visar att de vill ha feedback medan 

vissa andra inte är lika intresserade och upplägget är något som Vattenfall skulle behöva 

styra upp. Därför kan feedbackarbetet bli bättre mot leverantörer men internt har detta 

arbetet förbättrats på senare tid. Respondent 4 stödde detta där respondenten ansåg att 

de borde ha en feedbackprocess med uppföljningen på lång sikt hur en produkt presterat 

gentemot en leverantör. Ett problem är att de under denna period upphandlat en rad med 

nya projekt förmodligen med samma leverantör. Därför måste vattenkraften hitta bra 

och givande metodiska processer med uppföljning. 

 

Det finns inte heller någon återkoppling mellan vilka konsulter som företaget tagit in 

och hur bra de lyckats i projektet vilket också är en feedback som borde tas i bruk av 

inköp enligt respondent 3. Samma person sa också att det saknas strukturerad 

uppföljning både för internt bruk gällande hur aggregaten presterar före och efter ett 

projekt. Men också strukturerad uppföljning gällande hur leverantörerna och 

konsulterna har presterat. Det handlar om att skapa forum för en kontinuitet att föra 

feedback. 

 

Respondent 1 pekade på att saker som inte fungerar kan i vissa fall vara tolkningsfel där 

vissa inte förstår riktlinjerna och det inte finns en dialog så att de ser att båda parter 

förstår dem likadant. Respondent 1 menade att de som projektledare har mandat att ta 

beslut efter projektets riktlinjer som projektledaren varit med och diskuterat. Utifall 

projektet kräver mer pengar behöver projektledaren ta det uppåt. Enligt respondent 2 så 

kan projektledaren när det handlar om mindre problem ta beslut själv då de inte vill att 
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projektet ska stanna upp. Men är det ett beslut som är involverat med väldigt mycket 

pengar så måste det föras uppåt för att se om det ligger inom projektets budget. Ett 

exempel på när detta dyker upp är när de i projekten upptäcker saker inom kraftverket 

de inte trodde behövde åtgärdas enligt respondent 1. Beslutsvägarna brukar dock 

generellt sätt vara snabba, framförallt om kraftverket är avställt då alla är måna att det 

ska gå snabbt för att hålla drifttagningsdatumet. En snabb respons kan vara en dag. I 

vissa fall vet projektledarna också med stor sannolikhet vad beslutet kommer att bli och 

kan då ge förhandsbesked där de kan exempelvis garantera projekteringen. 

Kommunikation i projekten handlar ofta om beslut kring förändringar under projektets 

gång enligt respondent 1.  

 

Respondent 2 ansåg att leverantörerna idag inte gör sig några stora marginaler och tror 

att pressa priserna ännu mer inte är rätt väg att gå. Respondenten ansåg att anledningen 

till att personer säger att de har dåliga kundrelationer idag beror på att de har pressat 

sina leverantörer alldeles för hårt. De tjänar inga pengar och de tvingas hela tiden att 

hitta billigare lösningar vilket gör att de söker sig till lågkostnadsländer. Sen när de inte 

kan leverera med samma kvalitet så tillkommer det viten. Respondenten ansågs att 

inköp kan visa på att de har sparat pengar genom att förhandla fram bra avtal, men 

samtidigt kan det komma tillbaka till en senare i projekten när delar av produkten är 

beställd från ett lågkostnadsland och inte lever upp till kraven. 
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6. Analys 
I detta kapitel kommer det presenterade materialet från intervjuerna i föregående 

kapitel att jämföras mellan leverantörer och Vattenfallanställda, men också mot den 

teoretiska referensramen. Vi kommer även delge vår syn på den presenterade 

informationen. 

 

6.1 Inköpsportfolio och vidareforskning kring den 
Respondent 4 berättade att antalet huvudleverantörer till vattenkraftverken var få vilket 

stöddes av leverantörerna som berättade att deras huvudkonkurrenter var få i antalet. 

Leverantör 1 berättade vidare att det fanns hinder att ta sig in på marknaden och 

respondent 4 diskuterade att det var längre processer att ta in nya leverantörer något vi 

anser exemplifierar hinder att ta sig in på marknaden. På så vis anser vi att det är tydligt 

att de få leverantörerna de har i dagsläget inte kommer kunna öka men vi anser att 

förnyelseprojekten fortfarande kräver leverantörer som kan leverera högkvalitativa 

produkter då de nuvarande vattenkraftverken måste förnyas för att kunna producera el i 

samma utsträckning som tidigare. Enligt Kraljic (1983, s. 111) måste företag säkra den 

långsiktiga tillgången på produkten då inköpen kännetecknas av stora risker på grund av 

få leverantörer samt att produkten påverkar vinsten i hög grad. Kraljic (1983, s. 113) 

menade att det inom detta område krävs långsiktigt relationsarbete med leverantörerna 

något som vi anser att empirin visar att det inte finns inom vattenkraften idag. Vi ansåg 

istället att leverantör 2:s exempel att de försöker hålla kontakten visar att kunder inte har 

en tydlig långsiktig strategi för sitt inköpsarbete utan att detta styrs framförallt av 

leverantörerna. Enligt Wagner & Johnson (2004, s. 728) måste en köpare ha förståelse 

för vilken typ av utbyte en specifik relation med en leverantör ska ha för att företag ska 

allokera rätta andelen resurser på rätt leverantör. Vi anser att det kan bero på en 

oförståelse för detta som företag inom vattenkraften tillsynes inte har en klar strategi 

gentemot sina leverantörer. Respondent 4 bekräftar detta och berättade att det finns en 

klassificering av leverantörer på högre nivå men att det inte finns någon klar metodik 

kring hur de ska arbeta med de olika leverantörerna inom vattenkraften. 

 

Vi anser att forskningen tyder på att Vattenfall och övriga företag inom vattenkraften 

kan gynnas av att applicera ett mer strategisk inköp gentemot sina leverantörer där de 

går in i djupare samarbeten. När företag använder sig av ett strategiskt inköp bör det 

enligt Caniels & Gelderman (2005, s. 153) finnas ett samförstånd där både köpare och 

leverantör kan acceptera ett djupare samarbete. Idag framstår det från våra respondenter 

och leverantörer som att kunderna i hög grad vill ställa leverantörerna direkt emot 

varandra där inköpen sker centralt från kunderna till varje projekt var för sig. Utifrån 

intervjuerna kan vi således se att köparen försöker trots att leverantörerna är få med låga 

marginaler fortfarande pressa priset så lågt som möjligt. Enligt Wagner & Johnson 

(2004, s. 728) bör ett företag som arbetar med ett strategiskt inköp fokusera på en 

långsiktigt hållbar inköpsportfolio istället för att endast fokusera på att hålla nere 

inköpspriserna. Forskning visade att vid engångsinköp kan köparen gynnas av att ha ett 

prisfokus, men detta var då det fanns flera leverantörer (Svahn & Westerlund, 2009, s. 

178). Vi anser vidare att inom vattenkraften gör företagen förvisso engångsinköp till de 

enskilda kraftverken men att inköpen för företag fortfarande sker med en stabil frekvens 

Analys 
Teoretisk 

metod 
Inledning 

Praktisk 
metod 

Empiri 
Teoretisk 

referensram 

Avslutande 
kommen-

tarer 

Sannings-
kriterier 



59 
 

för de större bolagen, framförallt Vattenfall, samt att leverantörerna är få till antalet 

vilket talar emot ett alltför starkt prisfokus enligt oss. 

 

Inköpen sker på förutbestämda ekonomiska och produktmässiga premisser men där 

Vattenfall tillsynes är mer förutbestämda gentemot sina konkurrenter som i större grad 

upphandlar genom en funktionsstyrd upphandling. Enligt respondent 4 upphandlade 

också Vattenfall efter funktion men detta var något som inte stämde fullt ut på grund av 

omfattande detaljkrav enligt leverantör 4. På så vis anser vi att hos konkurrenterna så 

kan leverantörerna i högre grad påverka produkten. Leverantör 1 och 2 ansåg att den 

detaljrika funktionsupphandlingen som Vattenfall använder inte påverkade 

slutproduktens kvalitet gentemot konkurrenternas renare funktionsupphandling. 

Respondent 4 från Vattenfall berättade vidare om att de valt att centralisera inköpen 

inom vattenkraften då tidigare inköp gjordes på projektnivå. Enligt Kraljic (1983, s. 

115) bör ett företag som gör inköp av komponenter som omfattas av högre risker 

koordineras centralt. Vi anser därför att valet att centralisera inköpen för den typen av 

inköp som bedrivs inom vattenkraften stämmer överens med forskningen. 

6.2 Strategiskt inköp 
I och med att marknaden består av få aktörer pekade flera leverantörer på vikten av 

långsiktiga relationer och ansåg att djupare samarbeten skulle vara gynnsamt för 

relationen till kunderna. Enligt Chen et al., (2004, s. 517) kan företag genom att ha 

strategiskt inköp förbättra kommunikationen och den långsiktiga synen på relationen 

vilket skapar konkurrensfördelar. Respondent 4 berättade att Vattenfall haft mer 

ingående samarbeten i vissa byggnadsprojekt men att dessa inte fungerat önskvärt. Men 

respondenten menade att denna typ av projekt ändå skulle kunna fungera inom 

vattenkraften men att aktörerna inte är vana att arbeta på detta sätt. Forskningen visar att 

genom att arbeta med strategiskt inköp och med djupare samarbeten får företagen ett 

bättre kunskapsutbyte (Chen et al., 2004, s. 517). Något som stöds av leverantör 5 som 

poängterar att det kan finnas en ovilja att dela med sig av idéer eftersom de riskerar att 

få konkurrera om projektet som sedan utgår ifrån deras idé. 

 

Strategiskt inköp brukar i regel vara mellan företag som sitter på en hög kompetensnivå 

och brukar gynna innovation, kvalité och prestation (Terpend et al., 2011, s. 82). 

Leverantörerna har pekat på att det finns mycket kompetens hos Vattenfall. Leverantör 

5 uttryckte det som att ”De har många egna duktiga projektledare, tekniker och 

utvecklingsavdelning”. Vi anser därför att det finns goda förutsättningar för att ett 

strategiskt inköp skulle fungera väl mellan aktörerna. Respondent 4 berättade också att 

de har problem med leverantörerna och dess prestation något som enligt forskningen 

således skulle kunna förbättras av ett strategiskt inköp. Leverantör 4 har pekat på att de 

har svårt att bidra med sina idéer kring produkter då Vattenfall styr produktens 

utformning så pass mycket. Vi anser således att leverantörerna skulle med ett strategiskt 

inköp kunna skapa en produkt som dels möter Vattenfalls krav men som samtidigt ger 

bättre möjlighet att leverera med rätt kvalité eftersom de kan påverka så den också 

passar deras verksamhet bättre. Det finns idag möjlighet för leverantörerna att lägga 

sidoanbud om de har en bättre lösning men detta är något som våra intervjuer tyder på 

dels kräver resurser som leverantörerna inte alltid har samt att Vattenfall som företag 

vill att leverantörerna framförallt utgår ifrån vad de frågat efter. Vi anser att det finns 

förståelse för att Vattenfall vill ha ett svar på förfrågan de ställer men att det kan vara 

negativt om frågan är så pass specifik att det hindrar leverantören från att använda sig 

av sin expertkunskap. För som respondent 4 sa så har exempelvis inte Vattenfall alltid 
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den bästa kompetensen inom turbiner något vi anser att leverantören troligen har i och 

med att det är deras kärnverksamhet. 

 

Alla relationer är unika och bör överensstämma med ett företags övergripande strategi 

(Chen et al., 2004, s. 517; Paulraj et al., 2006, s. 116). I och med att alla relationer är 

unika anser vi att det är viktigt att poängtera att ett strategiskt inköp kan se olika ut inom 

vattenkraften och det finns inte ett bästa alternativ som är likadant för samtliga. Den 

övergripande strategin är något som företagen måste ta i aspekt men där vi anser att det 

finns möjlighet för samarbete utifrån de leverantörer vi intervjuat. Utifrån 

respondenterna inom Vattenfall anser vi att de saknar en strukturerad strategi för hur de 

ska arbeta med sina leverantörer och vilka metoder de ska använda till vilka 

leverantörer. Vi anser att detta tyder på att Vattenfall borde sätta upp en plan för hur de 

ska arbeta för att få ett fungerande strategiskt inköp. Carr & Smeltzer (1997, s. 200-201) 

menar att ett företag med ett strategiskt inköp arbetar med att sätta mål för inköpsarbetet 

som går i linje med övriga organisationens strategi. Relationsmässigt så berättade 

leverantör 2 att de idag har den bästa relationen med Vattenfall något vi anser är ett 

tecken på att de skulle kunna samarbeta närmare. Leverantör 2 berättade vidare att de 

tidigt brukar skapa en dialog med Vattenfall och att de tycker att kravsättningen 

Vattenfall har gynnar dem då de får dem att utveckla sig själva något vi anser ytterligare 

visar på en samarbetsvilja ifrån leverantören. Leverantör 4 berättade också om att de 

tyckte om att arbeta mer i en samarbetsform där de dessutom såg möjligheter till 

besparingar om de kunde från start samarbeta närmare i projekten. Paulraj et al., (2006, 

s. 117) menar att ett effektivt strategiskt inköp leder till att minska 

kommunikationsbarriärer mellan parter vilket skapar förutsättningar för en god 

tvåvägskommunikation samt att det minskar sannolikheten för förseningar med 

leveranser. 

6.3 Leverantörsrelationer  
I dagsläget är det enligt avtal bestämt att leverantörer ska dokumentera alla avvikelser 

som sker i en avvikelse rapport enligt respondent 1. Detta är dock något som 

respondenten menade inte fungerar utan det rapporteras bara in när leverantörerna kan 

kräva mer betalt. I vissa fall berättar inte leverantörerna alls om problem som uppstår 

som respondent 1 menar att det istället får reda på problemen genom stickprover vilket 

gör att det känns som att problem mörkas. Att det finns en tillförlit och ett förtroende 

mellan leverantörer och företag är en förutsättning för att hantera risker och skapa bra 

relationer enligt Laeequddin & Sardana (2010, s. 353). I dagsläget anser vi att anställda 

på Vattenfall Vattenkraft inte känner ett förtroende alla gånger gentemot leverantören 

då de upplever att problem mörkas. Laeequddin & Sardana (2010, s. 361) menar på att 

leverantörsrelationer kan förstöras om förtroendet inte upprätthålls vid exempelvis 

problem som inte förklaras eller reds ut. Laeequddin & Sardana (2010, s. 355) menar 

vidare att desto större förlusten är om förtroendet inte upprätthålls, desto mer förlorar 

parten i trovärdighet. Inom vattenkraften så finns det en del kraftverk som är extra 

viktiga för företagen beroende på att de är viktigast för produktionen. Står ett sådant 

kraftverk stilla så kan företaget inte ta igen produktionen medan om det istället vore ett 

mindre kraftverk där de skulle kunna klara sig utan ett visst aggregat en tid är mindre 

känsliga. När det gäller de viktigaste kraftverken är det stora summor som förloras i 

utebliven intäkt och det är därför väldigt viktigt att leverantörerna som har hand om 

förnyelseprojektet håller tiderna. 
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Om leverantörerna inte kan leva upp till förtroendet de fått från Vattenfall att utföra 

arbetet inom tidsramen så kan förtroendet raseras snabbt. Dock är det svårt att ersätta en 

leverantör på grund av det begränsade antalet och vi anser att de då istället kan leda till 

att parterna får en sämre relation där företaget inte kan lita på leverantören som 

förvanskat sitt förtroende. Respondent 3 menade att avvikelser alltid kommer att kunna 

ske, men att det handlar om hur de handskas med dem. Här finns det stora skillnader på 

marknaden idag anser respondenten. Respondent 3 menade vidare att det har hänt att 

även fast de informerat leverantören att produkten inte kommer hålla mot 

specifikationerna som finns så väljer dem att förbi se denna varning, vilket kan leda till 

en ny prisförhandling där Vattenfall betalar mindre för att varan inte levde upp till 

specifikationerna. Detta är dock inget positivt då de fortfarande inte fått produkten de 

beställde. Detta är sådant som kan göra att förtroendet har minskat och lett till att 

Vattenfall inte känner ett starkt förtroende gentemot alla leverantörer idag. Leverantör 2 

sa i sin intervju att ”Förtroende mellan kunder och leverantörer är a och o till allting”. 

Leverantören sa också att förtroende är något som byggs upp över tiden och kan även 

vid problem stärkas om det hanteras på rätt sätt. Alla leverantörerna var överens om att 

det alltid rapporterade problem så fort de uppstod och att de försökte upprätta en dialog 

och minimera konsekvenserna. Det var dock en leverantör som påpekade att om det var 

ett mindre problem så kunde de lösas internt utan att det kontaktade kunden. Detta är 

uttalanden som skiljer sig emot det som respondenterna på Vattenfall sagt och det anser 

vi kan bero på att leverantörerna vill framstå i god dager och skulle inte erkänna för oss 

att de mörkar problem. Det visar också att de är väl medvetna om att förtroende kan 

raseras om de inte är ärliga mot kunderna i projekten och tar vara på förtroendet, även 

då de vet att det kan stärka relationen att erkänna ett problem och sedan lösa det på ett 

bra sätt. 

 

Respondent 1 menade att inköpsfunktionen på Vattenfall försöker samla in feedback på 

hur leverantörerna arbetar under och efter ett projekt men att detta inte är något 

strukturerat arbete och fungerar därför inte bra. Problemet med detta är att om en 

leverantör gör dåligt ifrån sig under ett projekt så kommer det inte in i bedömningen 

förrän ett projekt är slut. Då kan Vattenfall redan ha beställt fler produkter från samma 

leverantör utan vetskapen att det har fungerat dåligt tidigare. Enligt Laeequddin & 

Sardana (2010, s. 353) är det viktigt att kolla upp hur leverantörerna betett sig tidigare 

eftersom förtroendet bygger på deras trovärdighet. I dagsläget följs inte prestationerna 

upp från Vattenfalls sida då det inte finns något strukturerat feedbackarbete utan 

projektledarna går bara vidare till nästa projekt. Således finns det 

förbättringsmöjligheter här för att kunna se till att avvikelserapporterna fylls i och att 

feedback efter projekten fungerar. Vi anser att detta arbete kan gynnas av ett metodiskt 

arbetssätt från Vattenfall där de samlar in information om avvikelser under projektets 

gång samt information om en produkt efter projekt. Något vi anser är möjligt genom att 

de som sköter drift och underhåll med stor sannolikhet har bra koll på hur en produkt 

presterar. Vi anser att informationen skulle kunna tas vidare med jämna mellanrum till 

leverantörerna något som också skulle gynna Vattenfall i kommande projekt då 

leverantörerna skulle kunna förbättra produkterna till kommande projekt och Vattenfall 

skulle samtidigt skapa en bättre uppföljning av varje leverantör. Leverantör 2 menade 

på att Vattenfall inte är så snabba på att rapportera om det uppstår problem om 

produkter, vilket är något som de skulle önska då det ofta kan ha uppstått på liknande 

produkter de levererat till andra kraftverk. I dagsläget får de istället reda på problem 

ryktesvägen. De andra leverantörerna är å andra sidan nöjda med Vattenfalls sätt att 

arbeta och leverantör 3, 4 och 5 menade att företaget har varit balanserad i sin feedback 
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och att de är bra på att återkoppla när problem uppstår. De tillade också att många 

aktörer på marknaden arbetar på ett likartat sätt och Vattenfall är varken sämre eller 

bättre än någon annan här. 

 

Alla leverantörerna var överens om att Vattenfall Vattenkraft är en mycket attraktiv 

kund, mycket på grund av att de är delaktiga i hälften av alla projekt som kommer ut till 

följd av deras storlek på marknaden. Enligt Nollet et al., (2012, s. 1188) så är det viktigt 

att köparen uppmärksammar att det finns något särskilt som gör de attraktiva som 

handelspartner så att leverantören vill bibehålla relationen. Attraktivitet kan enligt 

samma källa bero på företagets marknadsstorlek. Vi anser att Vattenfall Vattenkraft har 

möjlighet att bygga bra leverantörsrelationer utifrån aspekten att de är stora på 

marknaden. Alla leverantörerna var överens om att de är en viktig kund och det finns 

således anledningar för dem att bygga en relation till företaget. 

6.4 Leverantörsutveckling 
I dagsläget arbetar inte Vattenfall metodiskt med leverantörsutveckling inom 

vattenkraften i den benämningen att de inte aktivt går in hos leverantörerna för att 

utveckla dem. Leverantörsutveckling är när köparen går in hos leverantören och arbetar 

med leverantören för att öka leverantörens effektivitet och kapacitet (Krause, 1999, s. 

205). Respondent 4 menade att mycket av kommunikationen sker reaktivt idag då 

exempelvis när det uppstår ett problem som de ska lösa. Istället skulle respondenten 

hellre se att kommunikationen blev mer proaktiv där de arbetar problemförebyggande 

redan från start. Företag arbetar i högre utsträckning proaktivt vid leverantörsutveckling 

där de genom att gå in hos leverantören kan motverka defekta varor innan leverans 

istället för att upptäcka det efter att de redan levererats (Krause, 1999, s. 219). Alltså 

skulle företaget genom att gå in mer aktivt hos leverantören kunna öka möjligheterna att 

upptäcka eller förhindra defekter i ett tidigare skede. 

 

Respondent 3 menade att det är viktigt att utrustningen håller hög kvalitet för att en 

leverantörsrelation på lång sikt ska bli bra men även ge lönsamhet på kort sikt. I dag 

brister kvaliteten i vissa fall vilket företaget vill minimera. Enligt Krause et al., (2007, s. 

540) visar forskningen att utveckling av leverantörer leder till ökad flexibilitet och en 

förbättrad kvalitet. Det blir också lättare för leverantören att möta företagets efterfrågan 

(Nagati & Rebolledo, 2013, s. 185-186). Genom att gå in hos leverantörerna mer aktivt 

kan de höja kvaliteten på produkterna. Det är ett stort tryck på innovation och 

produktutveckling inom många industrier och genom att det köpande företaget går in i 

samarbeten med dem och arbetar med exempelvis feedbackarbete och incitament kan de 

driva på produktutvecklingen (Krause & Scannell, 2002, s. 13). Inom vattenkraften 

handlar det om specialbeställda komplexa produkter som tillverkas specifikt för det 

gällande vattenkraftverket. På grund av Vattenfalls detaljerade specifikationer sätter det 

press på leverantörerna att utveckla produkterna. Genom att närmare samarbete skulle 

Vattenfall kunna vara med och påverka hur produkterna utvecklas och tillsammans med 

leverantörerna ta fram produkter som matchar efterfrågan de har. 

 

En anledning till att Vattenfall inte gått in i samarbeten idag anser vi kan vara att de inte 

vill att konkurrensen mellan leverantörerna ska trappas av. Vattenfall vill bibehålla 

konkurrenssituationen på marknaden och därigenom behålla alla leverantörerna på 

marknaden. Krause & Scannell (2002, s. 13) menar att tryck på leverantörerna kan 

skapas genom att aktivt jämföra dem med konkurrenters effektivitet även under ett 

samarbete vilket kan motverka behovet av en aktiv marknadskonkurrens. Således menar 
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forskningen att konkurrens fortfarande kan upprätthållas även vid samarbeten. 

Leverantör 4 uttryckte det också som att ifall Vattenfall skulle vara missnöjda med en 

leverantör i ett samarbetsprojekt så kan de alltid byta till en annan. Vi anser således att 

de kan fortfarande bibehålla en konkurrensutsatt marknad vid djupare samarbeten så 

länge de har olika samarbetspartners till olika projekt. 

 

Det finns däremot ett slags omvänt leverantörsutvecklingsarbete som sker idag. 

Leverantör 5 sa att en bra kundrelation handlar om att utbilda varandra. De har 

exempelvis träffar med Vattenfall där de diskuterar och visar upp framtida lösningar för 

hur vattenkraften kan komma att se ut längre fram. Leverantör 4 berättade också att de 

arbetar med att bjuda in kunder till referensanläggningar där det utfört ett arbete och 

visar hur det kan se ut om de får mindre detaljerade kravspecifikationer. Tre av 

leverantörerna berättade att de varit involverade i projekt där de delat med sig av sin 

kompetens vid problemlösningsarbeten. Krause et al., (2007, s. 540-541) menar att 

leverantörer av komplexa produkter lättare kan överföra kunskapsutbyte vid 

samarbeten. I det här fallet handlar det om komplexa produkter och genom att 

samarbeta kan företag och leverantörer bättre förstå varandra och hitta bra lösningar.   

6.5 B2B/Nätverk 
Enligt leverantör 3 och 4 är gemensamma mål något som gynnar en kundrelation då de 

kan ta tillvara på båda parternas kompetens. Respondent 1 gav ett tydligt exempel här 

där Vattenfall gav två leverantörer ett start- och slutdatum där de själva fick lägga upp 

en tidsplan som sedan fylldes på med viten. Detta är ett tydligt exempel när företag och 

leverantörer kan arbeta mot gemensamma mål och där båda parterna kan påverka 

arbetet. Idag blir det enligt Dyer & Singh (1998, s. 675) mer konkurrens mellan olika 

nätverk istället för mellan olika företag. Det blir således viktigare att jobba ihop med sitt 

nätverk så att alla presterar så bra som möjligt och stävar mot samma mål. Därför är det 

viktigt för Vattenfall att ha en bra kommunikation i sitt nätverk och att alla parter kan 

hjälpa varandra att bli bättre. 

 

Enligt leverantör 1 och 4 har Vattenfall en väldigt stark kunskap inom huset men den 

ligger på ett fåtal personer vilket gör att de måste ta in konsulter. Leverantör 5 påpekade 

att kommunikationen med Vattenfall fungerar bra men gentemot andra konkurrenter har 

vattenfall fler personer involverade i projekten vilket leder till att de blir tyngre att driva 

vilket de övriga leverantörerna också har påpekat. Det blir fler personer att hålla kontakt 

med och beslutsvägarna bli i många fall längre. Leverantör 2 menade att det är ungefär 

dubbelt så många personer involverade i projekt från Vattenfall. Konsulterna hos 

Vattenfall hade också en större benägenhet att gå in på detaljer vilket drev upp antalet 

möten och diskussioner. Alla dessa frågor gör också att projektet blir dyrare i slutändan 

då alla frågor kostar pengar enligt leverantör 1 och 2. Dessa menade på att de lägger på 

en extrakostnad på anbuden för att täcka de ökade kostnaderna som Vattenfalls projekt 

ger.  

 

Tidigare hade Vattenfall interna konsulter men detta var något som såldes ut efter ett 

besked på koncernnivå. Enligt respondent 3 så skulle det gå att räkna hem ganska enkelt 

att ha dessa anställda på företaget istället vilket skulle kunna förenkla kommunikationen 

genom att internutveckla dessa personer och ge dem möjlighet att skaffa en bättre 

samsyn. Leverantör 3 menade på att det märks på konsulter att de är anställda efter 

debitering då de exempelvis ibland skickar oerfaren personal till vissa jobb vilket gör att 

det tar längre så de tjänar mer. Det vi anser om konsulter inom Vattenfall är att det 
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måste finnas för att projekten ska gå att bedriva då det inte finns tillräckligt med 

personal inom företaget för att täcka upp alla projekt. En möjlighet skulle dock vara att 

Vattenfall såg över möjligheterna att anställa fler personer istället för att bli beroende av 

dessa konsulter. Detta skulle förbättra kommunikationen då det skulle bli ett mer likartat 

sätt att arbeta gentemot leverantörerna och samtidigt spara en del kostnader då konsulter 

är kostsamma. Något som också styrks av respondent 3 som trodde att det enkelt skulle 

kunna räkna hem att ha konsulterna anställda inom Vattenfall idag. Ett annat alternativ 

skulle kunna vara att tänka över mängden personer som Vattenfall involverar i projekten 

och lita mer till leverantörernas kompetens och jobba ytterligare ett steg djupare med 

funktionsupphandlingar där leverantörerna får en större möjlighet att påverka lösningen. 

Ett tredje alternativ som kräver minst förändring idag är att kommunikationen som i 

dagsläget sker mellan leverantörer och konsulter istället sker direkt mellan leverantörer 

och Vattenfalls egna personal. Vi anser att den tvetydiga kommunikationen där 

leverantörer uppfattade att konsulter hade annorlunda arbetssätt och annorlunda krav 

skulle försvinna. Detta skulle också minimera problem som uppstår då konsulterna tar 

sig för stora friheter i att avgöra hur avvikelser ska lösas som respondent 3 berättade. 

 

Dokumentationen i slutet på ett projekt är mer omfattande hos Vattenfall än hos deras 

konkurrenter enligt respondent 1 och 4. Det finns ingen standardiserad dokumentering 

som krävs in efter ett projekt från Vattenfall och leverantör 2 menade att den är dubbelt 

så omfattande. Ett exempel som flera leverantörer tagit upp är registermallen som idag 

är mycket omfattande. Leverantör 3 och 5 menade att konkurrenter till Vattenfall 

använder sig mer av dokumentation som har internationella standarder medan Vattenfall 

använder sin egen form och skulle vilja se en mer standardiserad dokumentation även 

från Vattenfalls sida, något som samtliga leverantörer håller med om. Det faktum att 

Vattenfall kräver mer dokumentation i jämförelse med konkurrenterna är Vattenfall 

medveten om. Respondent 1 menade att det är främst layouten och uppmärkningen av 

dokumentationen som är omständig för leverantörerna. Genom att de använder sitt eget 

dokumentationssystem så blir det mer extra arbete för leverantörerna. Respondent 1 tar 

också upp registermallen som omständlig och riktlinjerna hur de ska arbeta med den. 

Eftersom det inte funnits ett strukturerat krav på hur det ska se ut så har många personer 

satt sin egen prägel på dokumentationen vilket gjort det spretigt. Vi anser därför att 

Vattenfall skulle kunna kontrollera och standardisera vilken typ av dokumentation de 

behöver till verksamheten och försöka ta bort det som de inte behöver använda sig av i 

framtiden. De kan vidare kontrollera om det går att ta de mer standardiserade 

dokumentationsversionerna och se om de får ut likartad information från dem i 

jämförelse med vad de kräver idag. 

 

Från Vattenfalls sida berättade respondent 3 att det inte finns någon standardiserad mall 

att jobba efter när det gäller dokument om specifikationer i början på projekt heller. 

Detta gör att det också blir besvärligt för projektledarna som måste sätta sig in i många 

olika typer av dokument. Exempelvis vid den tekniska specifikationen så är de på vissa 

produkter standardiserat men på vissa finns det ingen mall vilket även gör det svårt för 

de inhyrda konsulterna som ska använda dem för att komma fram med förslag till 

slutliga specifikationen. Respondent 3 menade att det aldrig kommer gå att skapa en 

mall som passar alla områden på grund av de olika kraven på produkterna men det 

skulle kunna gå att göra dem mer sammanhängande. Idag ser dokumentation olika ut för 

exempelvis en turbin och en generator och här skulle det kunna gå att jobba fram en 

grundstruktur som skulle underlätta för alla inblandade att läsa av dessa. 

 



65 
 

En anledning till specifikationerna blir överspecificerade menade respondent 3 kan vara 

då både teknikansvarig och konsult tyckt till om kriterier och således lagt in för mycket 

kriterier. Enligt respondent 2 har Vattenfall en hög teknisk kompetens inom företaget 

vilket är bra och ger givande dialoger med leverantörerna. Detta leder dock också till att 

det kan styra specifikationerna så mycket att leverantörerna blir väldigt begränsade i 

framtagningen av lösningen, så i slutändan liknar det mer detaljspecifikationer än 

funktionsupphandlingar. 

 

Enligt Anderson et al., (1994, s. 12-13) är det viktigt att arbeta med 

förbättringsmöjligheter inom ett nätverk för att skapa värdeskapande delar. 

Dokumentationsstrukturen anser vi är ett sådant område som vi anser skulle underlätta 

båda för Vattenfall och leverantörerna om den sågs över och där en grundstruktur togs 

fram. Det skulle således bli lättare för projektledare och konsulter att tolka dokumenten 

i sitt arbete inom Vattenfall. Men även leverantörerna i nätverket skulle gynnas av detta 

då de lättare skulle kunna skapa processer för sitt dokumenterande vilket skulle kunna 

minska kostnaderna för Vattenfall och spara tid för leverantörerna. Anderson & Weitz 

(1992, s. 27) menar att en investering riktat mot handeln gentemot en partner i nätverket 

så förbättras relationen och de blir mer hängivna mot varandra.  Vi anser att det tyder på 

att Vattenfall skulle genom att standardisera dokumentationen för leverantörerna kunna 

skapa en bättre relation till dem. En mer standardiserad dokumentation skulle också 

kunna öppna upp för fler leverantörer att se en möjlighet att ta sig in på marknaden. 

 

Kale et al., (2001, s. 465) visade i sin studie på företag som misslyckades att bygga bra 

nätverk. Det finns organisationer som utgår från sina egna läroverk och arbetsrutiner 

och på så sätt fokuserar på det som finns inom organisationen och missar det runt om. I 

Vattenfalls fall har de sin egen dokumentation eventuellt för att de inte följt med 

konkurrenternas övergång till mer standardiserade dokumentering.    

6.6 Makt och beroende 
Det fanns trots den tuffa konkurrensen sätt att utnyttja maktställningar inom 

vattenkraften enligt respondent 2 som menade att vissa leverantörer hade övertag i form 

av att de hade ritningar över vattenkraftverken sedan de byggdes. I övrigt verkar det 

enligt leverantörerna inte finnas någon möjlighet att utnyttja sina maktpositioner. Enligt 

respondent 4 kunde de märka av en viss maktställning i och med att Vattenfall är så 

pass viktiga och får därför ibland en ovanligt snabb respons när de behöver hjälp. 

Respondent 4 tryckte dock på att de har ett ömsesidigt beroende fortfarande till sina 

huvudleverantörer då de inte vill att någon av dem ska försvinna samtidigt som de med 

tanke på antalet projekt Vattenfall har är den aktör som i viss mån håller igång 

marknaden.  Denna tuffa marknad bekräftas även av respondent 3 som berättade att de 

snabbt blir tvungna att genomföra omstruktureringar och säga upp personal om det inte 

sker ett jämnt antal projekt. Något som stöds av Caldwell & Howard (2014, s. 282) som 

menar att det på en marknad som påminner om oligopol har svårt att behålla 

kompetensen på grund av den ansträngda marknadssituationen som råder. Ett förlorat 

projekt kan därigenom leda till att kompetensen försvinner från en organisation och 

sedan när kontrakten kommer tillbaka finns den inte kvar. 

 

Enligt forskningen finns det olika sätt att arbeta beroende på hur maktställningarna på 

marknaden ser ut (Cox et al., 2004, s. 369). Respondent 4 berättade att Vattenfall i vissa 

fall försöker använda koncernen för att skapa en hävstång gentemot leverantörerna 

vilket går i linje med vad Cox (2004a, s. 410) menar med att köparen bör utnyttja 
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strukturen inom organisationen gentemot leverantörerna för att gynna inköpet. Något 

som också stöds av Kraljic (1983, s.110). Forskningen visar vidare däremot att det 

försvåras när det råder ett ömsesidigt beroende och att den bästa situationen är då båda 

parter gynnas men i regel brukar det finnas en part som gynnas mer (Cox, 2004a, s. 

411). Cox (2004a, s. 417-419) menar vidare att en relation inte alltid behöver vara 

långsiktig för att gynna både leverantör och köpare. Vi anser däremot i och med det 

uttryckta ömsesidiga beroendet för att behålla marknaden med leverantörer tyder på att 

vattenkraften behöver arbeta för mer långsiktiga relationer för att kunna behålla alla 

leverantörer som finns på den svenska marknaden. Cox (2004a, s. 417-419) menar 

vidare att en relation alltid kommer att pressas så att den blir mest effektiv för den 

enskilda parten. Vi anser att Vattenfall visar tendenser på detta trots det uttryckta 

beroende fortfarande enligt respondent 2 pressar leverantörerna som redan har låga 

marginaler att leverera till ständigt högre krav på en konkurrensutsatt marknad där 

leverantörerna brottas för sin överlevnad. Därför anser vi att Vattenfall kanske borde 

ifrågasätta utifall de gör rätt val som fortsätter att pressa leverantörerna ytterligare. 

Respondent 4 uttryckte att de vill att alla leverantörer ska finnas för att bibehålla 

konkurrenssituationen men vi anser att Vattenfalls agerande på sikt kan skada 

leverantörerna och dess fortsatta överlevnad. Däremot berättade respondent 4 att de 

försöker jämna ut antalet projekt mellan leverantörerna så länge som anbuden objektivt 

når kraven och är likvärdiga i den totala utvärderingen. Något vi anser tyder på att de 

försöker behålla leverantörerna på den svenska marknaden. 

 

Cox (2004b, s. 352) menade att om det fanns få leverantörer och få köpare där 

kostnaden för att byta eller hitta nya leverantörer var hög så rådde det ett ömsesidigt 

beroende. Respondent 4 uttryckte att för dem är det långa kvalificeringsprocesser som 

vi bedömer leder till höga kostnader för byte av leverantör. Samtliga leverantörer och 

respondenter har uttryckt att det är få leverantörer och få köpare inom svenska 

vattenkraften. Vi anser därför att det är tydligt att det råder ett ömsesidigt beroende. 

Enligt Cox (2004b, s. 354) ska företag arbeta med långsiktiga relationer då det råder ett 

ömsesidigt beroende och att aktörerna bör fördela värdet av produkten någorlunda lika 

samt att de tillsammans bör förhandla prismässiga och kvalitativa standarder. Vi anser 

att Vattenfall idag utnyttjar sin maktställning genom att sätta standarder något som stöds 

av Cox (2004b, s.354) som menar att då köparen vill samarbeta men sitter på 

huvuddelen av makten tar de mestadelen av värdet samt att de bestämmer de kvalitativa 

och prismässiga nivåerna. Vi anser därför att de skulle kunna applicera en mer 

samarbetskultur inom vattenkraften där leverantörerna kan få delar av värdet på 

produkten men framförallt att de kan vara med och förhandla om kvalitativa och 

prismässiga standarder. Vattenfalls sätt att arbeta på i dagsläget anser vi istället utgår 

ifrån att de har mer makt medan respondenterna och leverantörerna pekar på att det 

istället rådet ett ömsesidigt beroende. 

 

Respondent 1 berättade att produkterna som leverantörerna sällan överträffar 

förväntningarna utan snarare tvärtom. Terpend & Ashenbaum (2012, s. 67) menade att 

det i en tvångsbaserad relation blir leverantören negativ till innovation och dela med sig 

av idéer. De levererar istället enligt författarna det som krävs och maktutnyttjande har 

ofta en effekt av att leverantörerna presterar sämre. Vi anser att detta kan vara fallet med 

leverantörerna till Vattenfall i nuläget där som tidigare nämnt Vattenfall har ett 

arbetssätt som påminner om maktutnyttjande trots att de menar att de är i ett ömsesidigt 

beroende. 
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6.7 Anbud 
Anbudsprocessen från Vattenfall utgår ifrån den specifikation som skapats utifrån 

förstudien som genomförts internt inom företaget. Leverantör 3 berättade vidare att när 

de får en förfrågan är oftast specifikationen så pass omfattande att det inte finns resurser 

alltid att lägga ett sidoanbud. Respondent 4 menade att de helst ville ha svar på den 

specifikation de förfrågat om för att jämförelsen av anbuden skulle bli objektivt. Vi 

anser att detta arbetssätt på så vis kan hindra Vattenfall från att ta tillvara på 

leverantörens kompetens i och med att Vattenfall redan valt ut i stor utsträckning hur 

produkten ska se ut. Flera leverantörer påpekade att deras funktionsupphandlingar var 

väldigt detaljerade. Något vi anser vidare tyder på att leverantörerna kan i liten mån 

påverka slutprodukten. 

 

Respondent 4 berättade vidare att en del i anbudet som värderas i utvärderingen är den 

tekniska lösningen. Något som respondent 3 berättade gjordes oberoende av priset där 

tekniska specialister inte fick veta kostnaden när de gjorde utvärderingen. Enligt 

respondent 4 är priset den största delen i utvärderingen men att de tekniska aspekterna 

också tas tillvara på. Vi anser att det är bra att blanda teknisk och ekonomisk 

utvärdering i anbudet för att få en bättre produkt. Vi anser vidare att graden som den 

ekonomiska aspekten har kan ifrågasättas i viss mån i och med som vi tidigare sa gör 

leverantörerna väldigt små marginaler som det är. Respondent 3 berättade att det kan 

finnas ett utrymme för att den tekniska aspekten i anbudets utvärdering borde få en 

större del då oavsett tekniska lösningen så vinner i regel det billigaste förslaget. Vi anser 

således att företaget riskerar att missa kvalitativa delar genom ett stort fokus på pris 

något som riskerar utarma leverantörerna. Vi anser att pris på komponenterna självklart 

är en viktig del men som respondent 4 berättade så har många leverantörer problem att 

leverera till rätt kvalité. Respondent 2 ansåg också att Vattenfall kan ha pressat 

leverantörerna så pass att kvalitén tar skada. Vi anser således att problemen skulle 

minska om de satte större fokus på den tekniska aspekten av projekten, något vi anser 

vidare skulle försvaras av att komponenterna köps in för att hålla under en lång period 

och således kan det löna sig att köpa in mer kvalitativa produkter så vattenkraftverken 

undviker störningar och avbrott. Men utvärderingen av anbuden som leverantörerna 

kunde ta del av sedan var väldigt omtyckt enligt leverantörerna. Något som också 

respondent 4 menade att de har fått bra respons om. 

6.8 Incitament 
Samtliga leverantörer berättade att det i regel är viten i samband med projekt för att 

skapa incitament för leverantören. Incitamentsprogram är ett vanligt förekommande sätt 

för köpare att påverka sina leverantörer i en produktbaserad bransch (Krause & 

Scannell, 2002, s. 19). Leverantör 1 berättade vidare att de har arbetat i projekt där 

bonus ges och leverantör 2 berättade att vattenkraften i Norge brukar använda sig av 

bonusar kopplat till projekten också. Respondent 4 bekräftade däremot att det i regel är 

viten kopplat till projekt, men vidare berättade respondent 1 att de arbetat med bonus i 

ett projekt. Bonusen i det fallet var för att maxvitet var uppnått och för att behålla något 

incitament för leverantören att fortsätta hålla tiderna lades det till delmål i projektet där 

de kunde minska vitesbeloppet om de höll datumen. Respondent 1 menade att detta 

fungerade bra där respondenten kunde se att leverantören försökte göra allt den kunde 

för att hålla tiden. Vi anser att det tyder på att någon slags bonus kopplat till projekten 

skulle vara bra. 

 

Leverantör 4 styrkte behovet av bonus när denne berättade att leverantören inte kommer 
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ta någon risk att producera och leverera en bättre produkt i och med att den oavsett inte 

kommer få tillbaka det investerade beloppet. Det finns däremot problem med ett 

bonussystem i projekten då det oftast är flera leverantörer involverade som tidsmässigt 

är beroende av varandra. Det finns således ingen vinning för kunden om en leverantör 

skulle vara klar före utsatt tid i och med att kostnaderna fortfarande kommer finnas 

kopplade till de andra leverantörerna. Vi anser således att en tidsmässig bonus kan vara 

svårt men att det skulle fungera som motivation för leverantören att fortfarande hålla 

delmålen och Vattenfall och andra aktörer bör därför fortfarande undersöka 

möjligheterna till detta. En produktbaserad bonus anser vi skulle vara positivt för 

Vattenfall om det går att styrka att leverantören levererat en produkt bättre än kravet 

som därigenom producerar mer el åt Vattenfall. Möjligheten att uppnå detta anser vi 

idag inte finns i och med att leverantören inte tjänar på att leverera en bättre produkt än 

tänkt åt kunden. Något som styrks av respondent 2 och 3 som menade att 

beräkningsmetoderna idag är så pass exakta därigenom är komponenten ofta på den 

gräns den behöver vara. Vi anser således att i och med att de ligger på gränsen att 

riskerna är stora för ett bortfall gentemot kraven eller åtminstone att de aldrig kommer 

få den bästa produkten i och med att det inte finns någon vinning för leverantören att 

göra något den inte får betalt för. Respondent 1 ansåg dock att detta kunde leda till att 

leverantörerna inte presenterade deras bästa alternativ redan i anbudet för att få bonus. 

Vi anser däremot att riskerna att hålla på den bästa lösningen är för höga för 

leverantören som skulle leda till att de inte skulle få projektet och därför presenterar de 

ändå deras bästa lösning redan i anbudet som de har för tillfället för att vinna projektet. 

Det är positivt däremot enligt oss också att ge leverantören en morot att fortsätta arbetet 

även om de fått höga viten då det annars inte kommer finnas något incitament för dem 

att hålla resterande av de kritiska tidpunkterna. 
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7. Avslutande kommentarer 
I detta kapitel kommer vi att knyta ihop analysen och presentera en slutsats som följs av 

teoretiskt bidrag, praktiskt bidrag och praktiska rekommendationer. I slutet på kapitlet 

kommer också studiens begränsningar att redogöras och förslag på framtida forskning. 

 

7.1 Slutsats 
Vi har utifrån fem intervjuer med leverantörer till Vattenfalls vattenkraftsverksamhet 

samt fyra intervjuer med tjänstemän inom Vattenfalls vattenkraftsverksamhet kunnat 

utvärdera hur de arbetar idag samt vilka förbättringsmöjligheter som finns. Dels 

specifikt för företaget Vattenfall Vattenkraft men också för dess konkurrenter på 

marknaden i Sverige. Vårt resultat visade på en marknad bestående av få köpare och få 

leverantörer där marknaden samlats kring ett fåtal större aktörer inom den svenska 

vattenkraften. Resultatet visade att leverantörer och köpare inom vattenkraften har ett 

ömsesidigt beroende men vi anser att de inte använder rätt arbetssätt med avseende till 

detta. Vi kunde se att Vattenfall till exempel fortfarande pressar leverantörerna hårt. 

Utifrån det faktum att de har ett ömsesidigt beroende bör de istället gå in i djupare och 

långsiktiga relationer där parterna bör bli mer jämlika i en förhandlingssituation. Något 

vi anser ger stöd för att aktörerna bör ingå i ett djupare samarbete tidigare i processen.  

 

Utifrån vår studie kunde vi dra slutsatsen att elproducenter inom vattenkraften bör 

applicera ett mer strategiskt inköp vilket de inte använder idag. Detta på grund av att 

marknaden består av få köpare och få leverantörer. Strategiskt inköp består av närmare 

samarbete och där inköpsarbetet bedrivs utifrån klarlagda strategiska mål. Vi anser att 

aktörerna bör skapa klara riktlinjer hur de ska arbeta med sitt inköp samt att de bör gå in 

i djupare samarbete. Detta genom att leverantörerna kan vara med i planeringen av 

projekten gällande produktutformning samt kravställning på produkten. Detta eftersom 

vi anser att leverantörerna bör ha den största kompetensen kring produkten i jämförelse 

med köparen då det är deras kärnverksamhet. 

 

Vi anser att vår studie stödjer arbetet med leverantörsutveckling där en köpare och en 

säljare kan utveckla varandra genom mer ingående kompetensutbyte. Ett arbete som 

passar väl in i vattenkraften i Sverige där det är avancerade produkter som ska 

produceras vilket kräver att både kund och leverantör besitter hög kunskapsnivå inom 

området. Aktörerna bör därför fortsätta att skapa forum där de kan utbyta kompetens 

mellan personalen, framförallt mellan en leverantör och en köpare så att köparen kan få 

bättre kunskap om produkterna. Elproducenterna på marknaden bör, för en bättre 

leverantörsutveckling, förbättra sin struktur kring feedbackarbete gentemot 

leverantörerna. Detta för att leverantörerna ska kunna utveckla sin verksamhet och få 

reda på eventuella brister. 

 

Ett hinder enligt oss är dock att problemhanteringen inte sker på ett bra metodiskt sätt 

enligt respondenterna där vi kan se en skillnad gentemot vad leverantörerna tycker. Vi 

anser därför att aktörerna inte kan samarbeta fullt ut innan de löst de förtroendebrister 

som vi anser finns inom vissa delar av organisationerna, åtminstone mellan 

leverantörerna och Vattenfall. Ett annat problem med att samarbeta är att branschen är 

konservativ och de som arbetar har gjort det på ett liknande sätt under en lång tid och 
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det kan vara svårt att byta arbetsmetoder. Vi anser dock att de bör göra det för att 

förbättra sina leverantörsrelationer. Vi menar att ett närmare samarbete skulle göra att 

leverantörerna fick en bättre möjlighet att nå uppställda krav då de kunde vara med och 

påverka dessa. 

 

Att skapa en förbättrad leverantörsrelation där leverantörerna bättre kan leverera en 

produkt som lever upp till de krav som ställs samt att den håller under en lång tid är 

viktigt för hela Sverige. Som vi tidigare skrivit står vattenkraften för en betydande del 

av Sveriges elproduktion och är därför en vital del i vårt lands elförsörjning, något vi 

anser är viktigt för en fungerande ekonomi. 

 

Syftet med denna rapport var att undersöka, analysera och utvärdera hur ett företag 

inom den svenska vattenkraften kan, utifrån hur de arbetar idag, förbättra sina 

leverantörsrelationer. Detta gällande befintliga leverantörer av ej repetitiva men 

specialbeställda produkter för att dessa bättre ska nå uppställda krav. Detta anser vi att 

vi har besvarat genom texten ovan. Studien skulle sedan mynna ut i praktiska 

rekommendationer till aktörer inom den svenska vattenkraften vilket presenteras nedan. 

7.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Vårt resultat och slutsats har bidragit med ytterligare kunskap inom inköp. I tidigare 

forskning har vi presenterat att det finns ett gap gällande specifika engångsinköp när det 

kommer till inköp. Vi har i denna studie visat att det går att applicera Kraljics (1983) 

inköpsmodell till inköp som utförs i en kontext där det utförs specifika engångsinköp. 

Vi har även bidraget genom att påvisat att modellen är applicerbar inom den svenska 

vattenkraften. Att placera in vattenkraften i befintliga inköpsmodeller är något som inte 

genomförts i tidigare forskning och på så vis har vi bidragit genom att belysa en ny 

bransch och en ny kontext i befintliga modeller. Något som vi ansåg var bristfälligt i 

tidigare forskning var att de inte tar leverantörernas syn i beakt gällande forskning kring 

inköp vilket också stöds av Gelderman & Van Weele (2005). Vi anser att vi har visat att 

det är teoretiskt viktigt att ta med leverantörens syn för att kunna ge bådas perspektiv på 

samma problematik och således fyllt en del av gapet som studien ämnat fylla. 

 

Forskning gällande maktstrukturer (Cox, 2004a; Cox, 2004b) har tidigare aldrig 

applicerats inom vattenkraften. Vi har på så vis bidragit med att visa på att modellen går 

att använda i denna bransch samt hur elproducenterna inom vattenkraften bör arbeta 

utifrån denna modell. Vårt resultat ger ytterligare stöd för att företag inte använder det 

optimala sättet att arbeta på utifrån modellen. Vi har på ett liknande sätt kunnat bidra till 

forskningen gällande leverantörsutveckling där det tidigare saknats forskning gällande 

vattenkraften. Genom vår studie kan vi visa hur detta arbete skulle se ut inom 

vattenkraften samt vilka möjligheter och hinder som finns för att implementera det. 

 

Vårt praktiska bidrag är att vi gett aktörerna inom vattenkraften en insikt i hur de arbetar 

idag, något som kan ses som en nulägesanalys av marknaden. Företagen kan på så sätt 

lära sig av situationen samt att arbetet kan ge dem idéer hur de kan förändra sitt sätt att 

arbeta för att det ska gynna elproducenterna bättre. Ytterligare kan studien ge ett 

praktiskt bidrag till branscher som påminner om vattenkraften inom exempelvis andra 

elproduktionsmarknader där de kan dra lärdomar av de rekommendationer som ges men 

där vi poängtera att studien är genomfört inom vattenkraften och bör därför beaktas 

därefter. 
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7.3 Praktisk rekommendation 

7.3.1 Praktisk rekommendation till branschen 

Utifrån vår studie kan vi ge praktiska rekommendationer till elproducenterna inom den 

svenska vattenkraften. Våra rekommendationer lyder att elproducenterna bör: 

 

 Arbeta strategiskt med nära samarbeten där leverantör och kund tillsammans tar 

fram produkten, något som kan öka och säkerställa kvalitén. 

 

 Arbeta med leverantörsutveckling genom utbyte av kompetens mellan leverantör 

och kund. 

 

 Vara medvetna om att företroende är otroligt viktigt där det är essentiellt att vara 

öppna med sina problem och hjälpas åt att åtgärda dessa. 

 

 Vara medveten om att feedbackarbetet är viktigt för att kunna följa upp leverantörer 

samt hjälpa dessa att bli bättre och kunna utveckla sina produkter för kommande 

projekt. 

7.3.2 Praktiskt rekommendation till Vattenfall 

Vår studie är genomförd med Vattenfall som studieobjekt och intervjuerna är 

genomförda med deras leverantörer och därför kan vi ge praktiska rekommendationer 

specifikt inriktade till Vattenfall. Våra rekommendationer är att Vattenfall bör: 

 

 Bättre ta tillvara på leverantörerna kompetens. Detta kan de göra genom att ta in 

leverantörerna tidigare i processen. I det mest extrema fallet av samarbete kan de 

samarbeta med en leverantör redan under förstudien. Vi anser däremot att det finns 

vissa förtroendebarriärer för aktörerna samt att de är ovana med detta arbetssätt. 

Ytterligare har vi fått veta att Vattenfall har valt att i så stor utsträckning som 

möjligt själv utföra förstudierna för att de ska ha kontrollen över vad som behöver 

genomföras i vilket vattenkraftverk. Vi anser därför de ska fortsätta göra förstudien 

inom Vattenfall men att de kan börja samarbeta med en leverantör efter förstudien 

när de börjar göra specifikationen. Detta skulle leda till att problemet med 

specifikationernas tvetydighet och problem med överspecifikationer skulle 

försvinna men det skulle kräva mycket tid av projektledare samt teknikansvariga 

inom Vattenfall. 

 

 Fortsätta arbeta med kompetensutveckling med hjälp av leverantörerna. De har 

berättat att leverantörerna exempelvis brukar visa referensanläggningar samt att 

leverantörerna berättat om vissa utbildningsprojekt. Vi anser att det är viktigt att de 

försöker ta tillvara på de idéer som finns bland leverantörerna och låter sig läras av 

kompetensen som finns hos dem så att de i sitt förstudie- och strategiarbete vet 

vilka möjligheter som finns på marknaden idag. 

 

 Oavsett hur de strategiskt arbetar bör de förenkla specifikationerna och 

standardisera dessa efter förslagsvis produktområde. Detta anser vi skulle minska 

tvetydigheten som finns från Vattenfall samt skulle ge leverantören en större 

möjlighet att påverka produkten. De skulle kunna diskutera om de skulle vilja ha en 

mer funktionell upphandling gentemot nuläget. 
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 Minska användning av konsulter i sin kommunikation. Det finns bland 

leverantörerna en bild av att kommunikationen mellan konsulter och Vattenfall inte 

stämmer överens med varandra och att konsulterna kan påverka krav och diskutera 

oväsentliga saker. Genom att försöka kommunicera i större utsträckning mellan 

Vattenfall och leverantörer istället för mellan leverantörer och konsulter skulle 

kommunikationen förbättras enligt oss. Vi anser vidare att företaget bör minska 

möjligheten för konsulter att påverka dokument genom att lägga till och ta bort krav 

då dessa skapar ett icke koncist sätt att kommunicera med leverantörerna. 

 

 Se över dokumentationskraven i slutet av ett projekt. Dessa är omständiga för både 

leverantörer och projektledare. Vattenfall bör därför se över vilka delar som är 

nödvändiga. De bör se över om det går att använda leverantörers standard alternativ 

om de i viss mån kan acceptera de mallar som finns och försöka lägga in dessa i 

systemet. 

7.4 Studiens begränsningar och framtida forskning 
Denna studie begränsas i det avseende att studien endast är gjord genom intervjuer inom 

Vattenfall och fem av dess leverantörer. I och med att leverantörerna levererar till hela 

den svenska marknaden anser vi att studien är överförbar inom vattenkraften i Sverige 

men vi begränsas av att vi endast får bilden ifrån leverantörerna och Vattenfall. En 

liknande studie skulle därför kunna ta in intervjuer från konkurrenter till Vattenfall 

också för att ge en mer samlad bild av marknaden och hur dem arbetar utifrån deras 

egna synsätt och inte leverantörens.  

 

En annan begränsning är att vi inte har möjlighet att testa vår slutsats att aktörerna bör 

samarbeta närmare mellan varandra. För att kunna ge en mer generell slutsats borde 

därför vår studie testas i praktiken i en annan studie. Detta för att kunna dra en bättre 

slutsats kring om detta skulle fungera inom vattenkraften. Vi anser att en sådan studie 

skulle göra det lättare för aktörerna att applicera dessa tankegångar då de skulle kunna 

få se ett faktiskt resultat.  

 

Slutligen begränsas vi av att vi endast tittar på den svenska vattenkraften. I framtida 

studier bör forskare undersöka hur det ser ut på den internationella marknaden för att se 

vilka typer av arbetssätt som är mest lämpade utanför Sverige. Detta för att ge de övriga 

vattenkraftsaktörerna en bättre överblick över sina förbättringsmöjligheter då vi 

bedömer att marknaden utanför Sverige troligen ser annorlunda ut. 
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8. Sanningskriterier 
I detta kapitel presenteras de sanningskriterier som visar på sanningshalten i denna 

uppsats. 

 
Enligt Trost (2005, s. 111) är reliabilitet att en mätning ska vara stabil och kunna 

upprepas, att två mätningar vid olika tillfällen ska ge samma resultat. Vid kvalitativ 

forskning är det svårt att förvänta sig samma resultat och istället är författarna ute efter 

att upptäcka förändringar. Människan är inte statisk utan en aktör i en process och 

därför konstant tillgodogör sig nya erfarenheter som kan påverka svaren vid olika 

mätningar (Trost, 2005, s. 112). Trost (2005, s. 113) beskriver validitet som att frågan 

ska mäta det den är avsatt att mäta. Samma källa anser att kvalitativ forskning strävar 

efter att förstå istället för att mäta som vid en kvantitativ studie. Således anser vi att 

reliabilitet och validitet lämpar sig bättre vid kvantitativa studier. När det gäller 

kvalitativ forskning är det enligt Bryman (2011, s. 352-353) föreslaget att använda sig 

av tillförlitlighet och äkthet, istället för reliabilitet och validitet. Författaren påpekar att 

validitet fokuserar mer på att mäta men i en kvalitativ studie är målet inte att mäta utan 

att förstå. I och med vårt val att använda oss av kvalitativa intervjuer istället för 

strukturerade intervjuer så tar vi avstånd från frågor rörande generalisering av studien 

och således väljer vi att utgå ifrån följande kriterier istället. 

8.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet består av fyra delkriterier som är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s. 354). I en kvalitativ studie 

utgår författarna ifrån att en social verklighet som kan beskrivas på olika sätt och 

trovärdighet är det delkriteriet som avgör om den beskrivningen forskarna har valt att 

presentera är accepterad hos omgivningen (Bryman, 2011, s. 354). Enligt samma källa 

används ofta respondentvalidering som ett sätt att testa trovärdigheten genom att visa 

resultatet till respondenterna som varit med och bidragit för att se om författarna har 

förstått deras verklighet rätt. I denna uppsats har vi valt att inte skicka tillbaka resultatet 

och det vi skrivit ner från intervjuerna till respondenterna för att säkerställa att vi har 

uppfattat dem rätt. Detta är något som vi väljer att uppmana läsaren och är något som 

kan anses minska trovärdigheten i denna uppsats. Dock så har vi genomgående i 

intervjuerna varit tydliga med att ställa följdfrågor för att skaffa oss en djupare 

förståelse och undvika missförstånd på de områden som respondenten varit otydlig. 

Dessutom så har vi bett respondenterna exemplifiera och jämföra företag för att vi 

skulle få mer material att tolka om det senare skulle uppstå en sådan situation. Vi har 

även gjort studiebesök på ett vattenkraftverk för att förstå verksamheten bättre och även 

varit i kontakt med en del personer inom vattenkraften vilket gett oss förståelse för 

termer som används inom branschen. 

 

I en kvalitativ studie som undersöker ett specifikt objekt så ligger fokus på att komma 

fram till ett resultat på fenomenet i den sociala verkligheten som studerats (Bryman, 

2011, s. 355). Därigenom och med tidigare val av forskningsstrategi så är inte vårt mål 

att generalisera resultatet till en större massa. Genom de nio intervjuer som vi bedrivit i 

denna uppsats har vi fått en förståelse över hur företag arbetar inom vattenkraften på 

den svenska marknaden och det är således endast den delen av den sociala verkligheten 

som vi anser har störst nytta av denna studie. Vattenkraften är en konservativ bransch 
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där empirin tyder på att de flesta aktörerna arbetar lika och således är studiens resultat 

överförbart på den svenska vattenkraftmarknaden.  

 

Pålitlighetsdelkriteriet används inom kvalitativ forskning istället för reliabilitet och 

handlar om att forskningsprocessen ska redogöras tydligt så att alla faser kan granskas 

(Bryman, 2011, s. 355). I denna studie har vi varit noga med att presentera våra 

tillvägagångssätt genomgående under hela arbetet för att öka pålitligheten. Vi har också 

använt oss av andra uppsatsskribenter som granskat vårt material för att säkerställa att 

processen är tydlig. Vi har även varit delaktiga i seminarier via Umeå universitet där vi 

har fått försvara val under arbetets gång men även genom möten med vår handledare 

Jan Bodin. 

 

Det fjärde och sista delkriteriet är möjligheten att styrka och konfirmera. Bryman (2011, 

s. 355) beskriver det som att författarna ska styrka att arbetet skrivits i god tro där 

slutsatserna inte påverkats av personliga värderingar och teoretisk inriktning medvetet. I 

uppsatsens andra kapitel, teoretisk metod, har vi presenterat våra förkunskaper i 

området och därmed tydliggjort för läsaren hur de kan haft en påverkan på studien. 

Genom att vara tolkande i denna studie så kan vår förståelse ha påverkat oss i våra val 

men vi anser ändå att vi har strävat efter att vara opartiska genom arbetes gång. 

8.2 Äkthet 
När det kommer till att bedöma äktheten så finns det enligt Bryman (2011, s. 357) fem 

stycken kriterier som betecknas rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Rättvis bild handlar enligt 

samma källa om att studien ger en rättvis bild av det som sagts av respondenterna. Vi 

anser att vi har presenterat de olika respondenternas uppfattningar på ett tydligt sätt i 

empirin och vi har även i appendix 3 redogjort för hur de fem leverantörernas svar står 

sig i förhållande till varandra för att säkerställa deras ställningstaganden inom dessa 

områden. Vi har även genom det inspelade materialet och den intervjun som skrevs i 

anteckningar kunnat gå tillbaka och säkerställa att vi uppfattat de intervjuade rätt och 

inte förvridigt några svar. 

 

Ontologisk autenticitet handlar om ifall studien har hjälpt de medverkande att få en 

bättre förståelse för miljön de verkar i (Bryman, 2011, s. 357). I denna studie så har 

respondenterna delat med sig av sina erfarenheter inom området och genom givande 

intervjuer anser vi att vi har fått en dialog där det lyfts intressanta tankegångar som varit 

givande för båda parter. Pedagogisk autenticitet utgår ifrån om de medverkande fått en 

bättre förståelse hur andra personer i samma miljö upplever den (Bryman, 2011, s. 357). 

Detta anser vi att vi har gett då vi genom möten tillsammans med respondenterna har 

diskuterat hur marknaden ser ut inom vattenkraften och hur de olika aktörerna ser på 

den. Katalytisk autenticitet utgår ifrån om de medverkande vet hur de kan förändra 

situationen de befinner sig i (Bryman, 2011, s. 357). Detta är också något som kommit 

upp genom möten med de medverkande där diskussioner om marknaden har lett till 

konkreta givande dialoger med förbättringsmöjligheter. Det femte och sista kriteriet är 

taktisk autenticitet handlar om de som medverkat har fått bättre möjlighet att ta fasta på 

de åtgärder som krävs för förändring (Bryman, 2011, s. 357). Vi anser att detta också är 

något som de medverkande har fått i och med de konkreta råd vi har diskuterat. Alla 

medverkande får också ett exemplar av den slutgiltiga rapporten vilket ger dem 

ytterligare en möjlighet att ta tillvara på uppsatsen bidrag till det studerade området. 
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8.3 Samhälliga och etiska aspekter 
Vi anser att denna studie är viktig ur ett samhälligt perspektiv då vattenkraften är väldigt 

viktig för det uppbyggda samhället vi har idag. Sverige är idag väldigt beroende av 

elektricitet både i form av att industrin drivs till stora delar av el samt i alla hushåll för 

privatpersoner. Genom att stärka och utveckla leverantörsrelationer så kan 

leverantörerna på bättre sätt möta den kvalitet som efterfrågas av elproducenterna vilket 

gynnar alla personer i vårt samhälle genom att vattenkraftverken håller en hög kvalitet 

och står sig i många år framöver och genererar el. 

 

Genom att utveckla och stärka varandra i ett samarbete så utvecklas också produkterna 

på ett ömsesidigt sätt där bådas kompetens utnyttjas på ett bättre sätt. Detta kan leda till 

att produkterna även blir mer miljömedvetna och lever upp till alla uppställda krav som 

finns. Vattenkraften är idag den största förnyelsebara energikällan vilket också gör den 

till en viktig del när det kommer till att minska utsläpp och föroreningar i samhället. 
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Appendix 1: Intervjuguide leverantörer 

 

Hej och tack för att du tar dig tid att genomföra en intervju med oss! 

 

Vi genomför dessa intervjuer då vi gör ett examensarbete om hur företag inom 

vattenkraften kan stärka och utveckla sina leverantörsrelationer på en marknad som 

kännetecknas av få leverantörer vid köp av ej repetitiva men specialbeställda produkter. 

Detta genomförs på uppdrag av Vattenfall. Svaren kommer att bearbetas anonymt och 

det kommer inte gå att utläsa vilka respondenterna är. De svar vi får in från alla 

intervjuer kommer sedan bearbetas och jämföras mot teorier från tidigare forskning för 

att avgöra hur företag och leverantörers relation kan förbättras inom den givna 

kontexten.  

 

 Är det okej att vi spelar in intervjun? 

Denna fråga ställer vi för att säkerställa samtycke från respondenten att intervjun 

spelas in och så att personen inte känner sig obekväm med situationen. Vid ett negativt 

svar här kommer vi istället föra anteckningar och diskutera vad det kan innebära för 

datainsamlingen. I övriga fall spelas intervjun in för att ge oss bättre möjligheter att 

kommaihåg och analysera data. 

 

 Berätta lite mer om din position på företaget? 

 Hur länge har du jobbat med frågor rörande leverantörsrelationer? 

Denna fråga ställer vi för att få en bättre överblick över vilken typ av insyn personen 

har i leverantörsrelationen. 

 

 Beskriv marknaden inom vattenkraften i Sverige? 

 (Antalet köpare? Antalet konkurrenter?) 

 (Hur ser det ut för nya aktörer att komma in på marknaden?) 

 (Hur viktig är en relation till en enskild kund?) 

Denna fråga är ställd för att bekräfta vår syn på marknaden samt få en insyn hur den 

enskilde leverantören upplever marknaden för att kunna jämföra synen mot Vattenfalls. 

Den går också att koppla till forskningen om inköpsportfolio, maktförhållanden och 

oligopol. 

 

 Hur ser ert företags ställning ut på marknaden gentemot konkurrenter och 

gentemot Vattenfall och andra kunder i Sverige? 

 (Storlek i jämförelse till era konkurrenter?) 

 (Påverkar antalet kunder ert sätt att arbeta och i sådana fall hur? På vilka sätt styr 

det er relation? Skiljer det sig åt mellan Vattenfall och andra kunder?) 

 *(Hur tar ni tillvara på det faktum att ni är få leverantörer?) Går det att utnyttja?) 

Denna fråga är riktad för att kunna få en uppfattning över storleksförhållandena på 

marknaden för att kunna koppla till Kraljics inköpsportfolio och vidare forskningen 

kring dem. Den syftar också till möjligheten att byta kunder och beroende på hur 

arbetet ser ut kan det eventuellt också kopplas till maktförhållanden och oligopol. 

 

 Hur ser en kundrelation ut inom vattenkraften? 

 (Vilka faktorer styr ert val av projekt och hur kommer ni fram till dessa?) 

 (Hur viktig är en kundrelation? Hur ser kundrelationen ut till de olika aktörerna 

på marknaden? Skiljer sig arbetet mellan Vattenfall och de andra kunderna och i 

så fall hur?) 
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 (Hur ser en bra kundrelation ut för er? Hur skulle ni vilja arbeta?) 

 (Kommer ni fram till gemensamma mål eller är dessa individuella för 

företagen?) 

 (Påverkar kunderna ert sätt att arbeta och i så fall hur? Går ni aktivt in i projekt 

tillsammans ofta? Beskriv gärna på vilket sätt) 

 (Vad anser du om incitamentsprogram och vilka typer av incitament fungerar för 

att kunden ska kunna påverka er?) 

Denna fråga ställs för att få en förståelse för hur leverantören ser på kundrelationer. Vi 

önskar sedan att koppla den till teorier kring inköpsportfolio och hur parter bör arbeta 

utifrån denna. Beroende på hur de arbetar kan det också innefatta 

leverantörsrelationer, leverantörsutveckling, nätverk samt maktförhållanden. 

 

 Skiljer sig leverantörsrelationen beroende på vilket fas företaget är i inom ett 

projekt och i sådana fall hur? 

 (Hur ser relationen ut i en startperiod? Skiljer sig denna åt beroende på vilken 

kund det handlar om och i sådana fall hur?) 

 (Hur ser faserna ut under arbetet? Skiftar det?) 

 (Hur ser relationen ut långsiktigt? Hur ser relationerna ut emellan projekten?) 

 (Hur fungerar övergången från ett projekt är till ett annat med samma företag?) 

Denna fråga syftar till att belysa olika faser i leverantörsrelationen och om/hur arbetet 

skiftar i olika faser. I analysen kommer arbetet jämföras mot teorin för att se eventuella 

förbättringsområden. Strategiskt inköp diskuterar också relationsskapande och vikten 

av att ha relationer långsiktigt. 

 

 Hur ser kommunikationen ut mellan kunderna och er? 

 (Ser detta olika ut beroende på vilken som kunden är?) 

 (Hur tydliga är kraven som Vattenfall och andra kunder ställer på er?) 

 (Hur ser kraven ut som ni har gentemot kunderna?) 

 (Hur anser du möjligheten är att påverka varandras krav gentemot varandra?) 

 (Hur skulle ni vilja att kommunikationen såg ut?) 

Denna fråga är kopplat till teoriområdet som diskuterar leverantörsrelationer och 

nätverksforskning.  

 

 När ni får problem med att leverera en produkt enligt specifikation, hur hanterar 

ni detta gentemot kunden och vice versa? 

 (Hur brukar ni underrätta Vattenfall och andra kunder om problem kring 

produkten?) 

 (Ger ni en utförlig beskrivning av anledning och typ av problem?) 

 (Hur anser ni att Vattenfall och andra kunder förmedlar problem om produkten 

till er?) 

 (Hur skiljer sig detta åt mellan aktörer på marknaden?) 

Dessa frågor berör forskning av (Laeequddin & Sardana, 2010) om hur företagen 

hanterar risker samt övrigt inom leverantörsrelationer. 

* Frågor som bygger på tidigare svar 
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Appendix 2: Intervjuguide Vattenfall 
 

Hej och tack för att du tar dig tid att genomföra en intervju med oss! 

 

Vi genomför dessa intervjuer då vi gör ett examensarbete om hur företag inom 

vattenkraften kan stärka och utveckla sina leverantörsrelationer på en marknad som 

kännetecknas av få leverantörer vid köp av ej repetitiva men specialbeställda produkter. 

Detta genomförs på uppdrag av Vattenfall. Svaren kommer att bearbetas anonymt och 

det kommer inte gå att utläsa vilka respondenterna är. De svar vi får in från alla 

intervjuer kommer sedan bearbetas och jämföras mot teorier från tidigare forskning för 

att avgöra hur företag och leverantörers relation kan förbättras inom den givna 

kontexten.  

 

 Är det okej att vi spelar in intervjun? 

Denna fråga ställer vi för att säkerställa samtycke från respondenten att intervjun 

spelas in och så att personen inte känner sig obekväm med situationen. Vid ett negativt 

svar här kommer vi istället föra anteckningar och diskutera vad det kan innebära för 

datainsamlingen. I övriga fall spelas intervjun in för att ge oss bättre möjligheter att 

komma ihåg och analysera data. 

 

 Berätta lite mer om din position på företaget? 

 Hur länge har du jobbat med frågor rörande leverantörsrelationer? 

Denna fråga ställer vi för att få en bättre överblick över vilken typ av insyn personen 

har i leverantörsrelationen.  

 

 Beskriv marknaden inom vattenkraften i Sverige? 

 (Antalet köpare? Antalet konkurrenter?) 

 (Hur viktig är en relation till en enskild leverantör?) 

Denna fråga är ställd för att bekräfta vår syn på marknaden samt få en insyn i 

Vattenfall vattenkrafts uppfattning om den för att kunna jämföra synen med 

leverantörernas. Det går också att koppla till forskningen om inköpsportfolio, 

maktförhållanden och oligopol. 

 

 Hur ser ert företags ställning ut på marknaden gentemot konkurrenter och 

gentemot leverantörer? 

 (Storlek i jämförelse till era konkurrenter?) 

 (Påverkar antalet leverantörer ert sätt att arbeta och i sådana fall hur? På vilka 

sätt styr det er relation? Hur skiljer det sig mellan leverantörerna?) 

 (Hur tar ni tillvara på det faktum att ni är få kunder? Går det att utnyttja?) 

Denna fråga är riktad för att kunna få en uppfattning över storleksförhållandena på 

marknaden för att kunna koppla till Kraljics inköpsportfolio och vidare forskningen 

kring dem. Med huruvida det är möjligt att byta kunder och beroende på hur arbetet ser 

ut kan det eventuellt också kopplas till maktförhållanden. 

 

 Hur går Vattenfall tillväga vid sitt inköp? 

 (Hur utvärderar ni potentiella leverantörer?) 

 (Hur ser Vattenfalls strategi för inköp? Strategiskt inköp?) 

 (Hur använder ni er ställning som inköpare? Vilken typ av ställning vill ni ha?) 
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Denna fråga syftar till att belysa hur Vattenfall bearbetar sina leverantörer och vilka 

förväntningar som ställs. Den används också för att bekräfta tidigare svar under 

intervjun för analyser rörande inköpsportfolio och maktförhållanden.  

 

 Hur arbetar Vattenfall med leverantörsrelationer idag? 

 (Hur påverkar ni leverantörer?) 

 (Hur ser kunskapsutbytet ut mellan er och leverantörer?) 

 (Vilka incitament har ni gentemot leverantörerna för att påverka dem?) 

 (Hur skulle en bra leverantörsrelation se ut för dig?) 

 (Hur ser ni på att utveckla leverantörsrelationer? Finns det en strategi för detta? 

Hur kommuniceras denna till leverantören?) 

Denna fråga ställs för att undersöka o jämföra med forskningen om 

leverantörsrelationer och leverantörsutveckling. Nätverks teori och maktförhållanden 

kan också vägas in här beroende på svaret respondenten ger.  

 

 Skiljer sig leverantörsrelationen beroende på vilket fas företaget är i inom ett 

projekt och i sådana fall hur? 

 (Hur ser relationen ut i en startperiod? Skiljer sig denna åt beroende på vilken 

kund det handlar om och i sådana fall hur?) 

 (Hur ser faserna ut under arbetet? Skiftar det?) 

 (Hur ser relationen ut långsiktigt? Hur fungerar relationerna emellan projekten?) 

 (Hur fungerar övergången från ett projekt är till ett annat med samma 

leverantör?) 

Denna fråga syftar till att belysa olika faser i leverantörsrelationen och om/hur arbetet 

skiftar i olika faser. I analysen kommer arbetet jämföras mot teorin för att se eventuella 

förbättringsområden. Strategiskt inköp diskuterar också relationsskapande och vikten 

av att ha relationer långsiktigt. 

 

 Hur ser kommunikationen ut mellan leverantörerna och er? 

 (Ser detta olika ut beroende på vilken leverantören är?) 

 (Hur tydliga är kraven som leverantören ställer på er?) 

 (Hur ser kraven ut som ni har gentemot leverantörer?) 

 (Hur anser du möjligheten är att påverka varandras krav gentemot varandra?) 

 (Hur skulle ni vilja att kommunikationen såg ut?) 

 (Hur kommuniceras mål mellan er och leverantören?) 

Denna fråga är kopplat till teoriområdet som diskuterar leverantörsrelationer samt 

nätverksforskning. 

 

 När ni får problem med en produkt, hur hanterar ni detta gentemot leverantören 

och hur hanteras uppkomna problem gentemot er? 

 (Hur brukar ni underrätta leverantörer om problem kring produkten?) 

 (Ger ni en utförlig beskrivning med anledning och typ av problem?) 

 (Hur anser ni att leverantörerna förmedlar problem om produkten till er?) 

 (Hur skiljer sig detta åt mellan aktörer på marknaden?) 

Dessa frågor berör forskning av (Laeequddin & Sardana, 2010) om hur företagen 

hanterar risker samt övrigt inom leverantörsrelationer. 

  



86 
 

Appendix 3: Leverantörernas svar i förhållande till varandra 
 

Leverantör: Leverantör 
1 

Leverantör 
2 

Leverantör 
3 

Leverantör 
4 

Leverantör 
5 

Hur ser en bra 

kundrelation 

ut? 

Kunden är 

involverad 

och det finns 

en bra 

kommunikati

on mellan 

båda 

parterna.  

Förtroende 

är a och o till 

allting. Det 

är bra att ha 

en gynnsam 

dialog 

sinsemellan 

parterna.  De 

måste 

tillsammans 

kunna lösa 

problem på 

ett smidigt 

sätt. 

Förtroende 

är viktigt. 

Det ska 

finnas en 

öppen dialog 

oavsett skede 

i relationen. 

Både när 

problem 

uppstår men 

även när allt 

fungerar bra. 

Detta är 

svårare med 

Vattenfall 

p.g.a. 

flertalet 

personer 

involverade. 

Långsiktig 

relation där 

de arbetar 

med 

gemensamm

a mål. 

Relationen 

ska vara 

lösningsorien

terad och där 

parterna 

vågar lita på 

varandra. 

Det handlar 

om långsiktiga 

kundrelatione

r. Det går ut 

på att utbilda 

varandra och 

driva 

relationen 

framåt. 

De ska kunna 

arbeta smidigt 

i både med 

och 

motgångar. 

Inställning till 

Incitaments-

program 

Incitamentsp

rogram 

används i 

liten 

utsträckning 

idag men det 

har 

genomförts 

mot 

Vattenfall 

där de 

kollade på 

målpriser 

och delade 

på 

mellanskillna

den. 

Används mer 

med 

konkurrenter 

till Vattenfall 

där de ingår i 

deras 

ramavtal.  

Fanns 

tidigare kring 

verkningsgra

d och 

prestanda 

men inte 

längre. Det 

finns dock 

fortfarande i 

Norge och 

fungerar bra 

där.  

Det är en 

motor till att 

ta risker och 

arbeta på att 

förbättra 

produkten. 

Incitamentsp

rogram finns 

i form av 

bestraffning 

men inte 

bonus. 

Bonusar 

skulle ge en 

morot att 

prestera bra 

produkter. 

Idag läggs 

det på 

riskpengar 

från 

leverantören

s sida för att 

täcka delar 

av viten på 

grund av den 

höga 

tekniska 

specifikation

en. 

Bonus kan 

vara bra för 

att 

leverantörer

na ska våga 

ta risker. Det 

sätter också 

press på att 

prestera. En 

kombination 

av bonusar 

och viten 

skulle vara 

det bästa. 

Incitamentspr

ogram i form 

av bonus är 

inget som det 

använder i 

dagsläget men 

något som 

skulle vara 

välkommet 

och inte bara 

användandet 

av viten.  
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Kommunikati

on i projekt 

med Vattenfall 

Tar in 

konsulter 

vilket gör att 

projekten 

blir segare då 

det ställs fler 

frågor. 

Istället för 

att 

kontrollera 

vissa saker 

som 

konkurrenter 

så 

kontrollerar 

Vattenfalls 

konsulter 

allt. 

Konsulterna 

har oftast 

inte lika djup 

kunskap som 

vattenfallans

tällda. De 

kan inte 

heller se 

någon 

skillnad i 

kvalitet på 

slutprodukte

n fast det är 

fler 

involverade. 

Det är 

dubbelt så 

många 

involverade i 

projekt med 

Vattenfall 

gentemot 

konkurrenter 

vilket gör att 

projekten går 

trögare. 

Vattenfall 

har fler 

konsulter 

och personal 

involverade i 

projekten. 

Relationen 

blir således 

mer 

ansträngd. 

Konsulter 

går in på 

detaljer 

vilket tar mer 

tid i form av 

exempelvis 

fler möten 

och 

genomgånga

r.  

Vattenfall tar 

in konsulter 

och beroende 

på deras 

bakgrund 

styr det 

specifikation

erna olika 

och lägger till 

krav som är 

oväsentliga. 

Vattenfall har 

fler personer 

involverade i 

projekten än 

sina 

konkurrenter. 

De har fler 

konsulter 

involverade 

vilket gör 

projekten 

tyngre att 

driva och 

kommunicera. 

De kan inte se 

någon 

förbättrad 

kvalitet heller. 
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Hur skiljer sig 

specifikatione

rna mellan 

Vattenfall och 

deras 

konkurrenter? 

Vattenfall 

lägger mer 

detaljerade 

funktionsspe

cifikationer 

än 

konkurrenter

na som 

lämnar mer 

utrymme åt 

leverantören 

att komma 

med sin 

bästa 

lösning. 

Vattenfalls 

specifikation

er är 

betydligt mer 

omfattande 

vilket skapar 

tolkningspro

blem då de 

skiljer sig 

från projekt 

till projekt. 

Ex. skyltning 

och 

registermalle

n. 

Specifikation

erna är 

detaljerade 

från 

Vattenfall 

och svåra att 

påverka då 

de ska följas 

strikt i 

anbudet. Hos 

deras 

konkurrenter 

är det lättare 

att komma 

med förslag 

och påverka 

projekt. 

Konkurrente

r använder 

en rakare 

funktionsupp

handling än 

Vattenfall.  

Vattenfall 

har mycket 

kompetens 

inom 

företaget och 

det kan sätta 

käppar i 

hjulet då det 

leder till att 

de 

överspecifice

rar. 

Leverantören 

vill också se 

en mer 

standardiser

ad 

specifikation 

då den idag 

skiljer 

beroende på 

vem som 

gjort den. 

Mer 

funktionsbas

erade 

specifikation

er istället för 

att vara så 

detaljerad 

som de är 

idag.  

Svårt att 

påverka 

specifikatione

rna på grund 

av en stark 

inre struktur 

hos Vattenfall. 

Konkurrenter 

köper mer på 

funktion och 

Vattenfall är 

mer 

detaljerade, 

mer tekniskt 

konservativa i 

sina 

funktionsspeci

fikationer. 
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Anbudsproces

sen 

Vattenfall 

lägger mer 

vikt vid ren 

prestanda 

med andra 

lägger mer 

vikt på 

uteffekten av 

en maskin. 

Feedbacken 

ser olika ut 

från olika 

kunder men 

bygger på 

poäng för 

prestanda, 

pris m.m. 

Alla 

leverantörer 

konkurrerar 

på samma 

villkor. 

Vattenfall är 

bättre på att 

utvärdera 

andra 

parametrar 

än bara pris. 

Dock kan det 

vara svårt att 

veta om de 

förlorat ett 

anbud p.g.a. 

priset eller 

den tekniska 

lösningen. 

Vattenfall är 

bättre än 

konkurrenter 

på att ge 

feedback och 

har en väl 

utarbetad 

utvärderings

metod där 

det framgår 

varför de inte 

vann ett 

anbud vid 

avslag.  

Leverantören 

anser att 

leverantörer

na har fördel 

om de 

bedrivit 

många 

projekt med 

kunden 

tidigare.  

Stora kunder 

har större 

prioritet. 

Anbuden är 

oftast breda 

för att passa 

många 

leverantörer.  

De är också 

svåra att 

påverka då 

Vattenfall 

sitter på en så 

pass erfaren 

kompetens. 

Leverantörsut

veckling 

 Leverantören 

driver 

utbildning 

för att öka 

kompetensen 

hos 

kunderna 

inom 

produkterna.  

Leverantören 

skulle vilja 

att det kunde 

arbeta mer 

med 

gemensamm

a mål och 

utnyttja 

varandras 

kompetens 

bättre och 

således bli 

mer 

delaktiga. 

De bjuder in 

kunder till 

referensanlä

ggningar för 

att dela med 

sig av 

kunskap och 

visa hur dem 

har kommit 

med 

lösningar.  

Förut fanns 

det mer 

samarbeten 

men idag har 

det fallit bort i 

och med 

avregleringen 

på 

marknaden.  
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Hur skiljer sig 

dokumentatio

nen mellan 

Vattenfall och 

konkurrenter? 

 Vattenfall 

begär 

dubbelt så 

mycket 

dokumentati

on som sina 

konkurrenter

.  

Dokumentati

onen är mer 

omfattande 

hos 

Vattenfall än 

dess 

konkurrenter

. Något 

leverantören 

anser har att 

göra med det 

större antalet 

konsulter 

som driver 

upp 

dokumentati

onen. Mer 

standardiser

ad 

dokumentati

on önskas då 

den skiljer 

mellan 

projekt idag. 

Vattenfall 

kräver en hel 

del 

dokumenteri

ng. 

Dokumentati

onen är inte 

standardiser

ad och 

varierar 

mellan 

kunderna.  

Skulle gärna 

se en mer 

standardiser

ad 

dokumentati

on. 

Vattenfall 

kräver mer 

dokumentatio

n och arbetar 

med gamla 

normer 

medan 

konkurrenter 

använder 

internationell 

standard i 

högre 

utsträckning. 

Problemhante

ring från 

leverantörerna

s sida 

Leverantören 

rapporterar 

direkt när ett 

problem 

uppstår. De 

gör vad de 

kan för att 

åtgärda och 

minimera 

problemet 

men de 

underrättar 

alltid 

företagen.  

Startar en 

dialog med 

företaget vid 

problem, 

men först 

bedömer 

dem det 

internt och 

om de kan 

lösa det 

snabbt och 

utan att det 

påverkar 

kunder så 

löser dem det 

själva utan 

att 

underrätta 

kunden. 

Leverantören 

berättar 

direkt 

problem 

uppstår och 

försöker 

minska 

skadan. 

Sedan 

undersöks 

problemet 

mer 

djupgående 

och kunden 

meddelas 

vad följderna 

blir. 

Problem som 

uppstår löses 

mellan 

projektledare 

ute på plats 

där små 

problem 

löses 

effektivt 

idag. Stora 

problem 

hanteras 

högre upp i 

organisation

en. 

När problem 

uppstår är de 

snabba på att 

lyfta en dialog 

med kunden 

så att de kan 

planera efter 

det som 

uppstått. 
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Problemhante

ring från 

Vattenfalls 

sida 

Vattenfall är 

oftast snabba 

på att 

rapportera 

problem som 

uppstår. 

Ibland kan 

det dock 

finnas brister 

i detta 

arbete. 

Produkterna 

på 

marknaden 

är inte 

standardiser

ade vilket gör 

att om ett fel 

uppstår så 

finns de 

säkert på 

andra 

produkter de 

sålt vilket de 

gärna skulle 

vilja veta så 

det kan 

rättas till.  

Vattenfall är 

sena med att 

meddela 

problem. 

Kan bero på 

en brist vid 

överlämnand

et.  

Vattenfall är 

snabba på att 

höra av sig 

då problem 

uppstått, 

konkurrenter 

arbetar på 

samma sätt. 

Vattenfall 

rapporterar 

problem i en 

restpunktslis

ta i slutet på 

projekt.  

Vattenfall är 

snabba på att 

lyfta problem 

som uppstår.  

Leverantören 

påpekar att 

det är 

betydligt mer 

negativ 

feedback än 

positiv men 

att de är lika 

från alla 

kunder.  

Planering av 

framtida 

projekt 

Vattenfall 

och de andra 

stora 

aktörerna 

arbetar bra 

med 

långsiktiga 

planer på 

vilka projekt 

som ska 

genomföras. 

De får själva 

kontakta 

aktörerna för 

att få veta.  

Det finns en 

god relation 

till Vattenfall 

idag där de 

känner 

varandra väl 

och det finns 

en gynnsam 

dialog. 

Vattenfall är 

väldigt 

öppna med 

vilka projekt 

som kommer 

komma och 

detta är 

något som 

uppskattas. 

Här är 

Vattenfall 

bättre än 

konkurrenter

na. 

 Vattenfall och 

dess stora 

konkurrenter 

arbetar med 

10årsplaner 

på var pengar 

ska investeras.  

 
  



92 
 

Styrkor 

- Anbudsutvärdering 

- Kvalitet vägs högre än hos konkurrenter 

- Kan ställa höga kravHög kompetensnivå 

-Tydlig och långsiktig strategi med 
investeringar 

- Är involverad i högre grad i projekten 

Svagheter 

- Omfattande och tvetydiga specifikationer 

- Många olika involverade i projekten  

- Går ofta in på detaljer vilket resulterar i 
många möten 

- Ingen metodisk uppföljning av projekt 
gentemot leverantörer 

- Ingen struktur i hur de ska arbeta 
gentemot sina leverantörer 

- Omfattande dokumentation i slutet av 
projekten 

Möjligheter 

- Få konkurrenter 

- Leverantörer skulle vilja ha djupare 
samarbeten 

- Möjlighet att använda en bättre 
funktionsupphandling 

- Skapa incitament för leverantörerna 

Hot 

- Få leverantörer 

- Detaljerade specifikationer - 
leverantörer får inte använda sin 

kompetens 

- Pressar leverantörerna prismässigt 
för hårt 

 

Appendix 4: SWOT-analys utifrån empirin 
 

 


