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Sammanfattning 

Situationen för försäljning av industriservice idag är komplicerad på många sätt, konkurrensen 
mellan leverantörerna är stor utöver den bristande kompetensen som råder bland kunderna ute på 
marknaden. Leverantörer som erbjuder kunder industriservice har en daglig utmaning mot 
svårigheterna att finna en lösning. Att leverera den relevanta funktionen som produkten faktiskt 
innehåller till kunden.  
 
Denna rapport handlar om affärsprocessen, från den första kundkontakten med ett anbud tills en 
offert från leverantören lagts tills en eventuell accept och potentiell affärsrelation. 
Huvuduppgiften blir därmed att ta reda på vad kunden värderar och prioriterar mest med 
leverantören. I uppgiften ingår det även att ta reda på vilka faktorer som påverkar leverantörens 
dagliga utmaningar i anbudsprocessen samt vad som krävs för att få kunden att uppskatta värdet 
av funktionen som produkten erbjuder som en lösning att betala för. Enligt förväntningarna 
kommer resultatet leda till en ökad möjlighet för en affärsrelation mellan parterna, d v s kunden 
och leverantören (Coor Industriservice). 
 
För att ta reda på vad som krävs för att kunden ska uppskatta funktionslösningen leverantören 
erbjuder genomfördes undersökningar som intervjuer, besök och observationer. Med hjälp av 
undersökningarna kunde bl.a. information fås och frågor besvaras. Framför allt berör det frågor 
om vad som kan underlätta leverantörens vardagliga kontakt med kunden, där leverantören kan 
förmedla funktionen på ett sätt som kunden förstår sig på och därmed värdet. Därför läggs det 
ner en hel del fokus på hur den strategiska förhandlingstekniken och -metoderna ser ut. Utifrån 
undersökningar och analyser kunde slutsatsen tas att det är en specifik förhandlingsmetod som 
bör tillämpas oftare. Med hjälp av förhandlingsmetoden kan leverantören förmedla med rätta 
termer på ett smidigare sätt och därmed ge kunden en tillfredsställande lösning efter en lyckad 
affär. Detta spelar allt mer större roll då allt fler industriella kunder ser funktionen och produkten 
som en helhetsprodukt. Kunderna ser inte hårdvaran och mjukvaran som två olika beroende 
produkt komponenter. Detta är även en av orsakerna till att tydligheten inom kommunikationen 



blir relativt väsentlig för att undvika missförstånd och tilläggskostnader. 
För att ge läsarna, utan den kompetens som krävs, en övergripande förståelse av det hela har 
förklaringar av de olika påverkande och komplexa processerna/ stegen som ingår i en 
affärsprocess av ett anbud gjorts. 
 
Något relevant som bör tas hänsyn till inom affärsområdet är de juridiska aspekterna. Frågor 
kring när parterna anses vara slutna till vederbörandes anbud och vad konsekvenserna kan 
innebära kommer att redovisas utifrån lagbokens paragrafer samt tolkningar som lärts ut av en 
jurist. 
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Abstract 
The situation today is very complicated in many ways; the competition is large between the 
suppliers in addition to the incompetence that exists among the customers in the market. 
Suppliers that offer industrial customers industrially service have a challenging way against the 
difficulties to find a solution, to deliver the important function that the product actually contains 
to the customer.  
 
This report is about the business process, from the first contact from the customer to the 
supplier’s offer to accept and a business relation. 
The main task is therefore to find out what the customer values the most and priorities with a 
supplier and what the factors that affect the supplier’s daily challenges in the business process 
are. What it takes to make the customer to appreciate the value of the function the product is 
offering as a solution to pay for. This will further on lead to a possible way to increase the 
possibilities for a potential business relation between the supplier (Coor Industriservice) and the 
industrial customer, according to the expectations. 
 
More central focus is spent on how the technique and method between the parts are used 
strategically in the negotiation phase. Many customers in the industrial market are seeing the 
function and the physical product as one; they do not consider the hardware and the software as 
two different and dependent product parts. That is also why some relevant factors will be 
brought up and shown how they are affecting the relation between the two parts. Also how the 
existing tools can be used and cause an easier understanding of the product function the supplier 
is trying to get paid for from the customer for a further satisfaction and successfully transaction. 
To understand the whole project without the competence that is needed, a more general overview 
about how the process looks is described in the report. 
 
Something more relevant that affect the subject from a juristic point of view are questions about 
whenever the parts are bound to each other’s offer. Questions like these will be answered 
according to the legal opinion (the law book) and what the consequences can mean.  



The report has been based on observations and surveys like interviews and visits to find an 
answer solution. It is also written from an objective perspective, but also from the customer´s 
and the supplier’s opinion and point of view because of the different interests and demands. It is 
because of the primary data that we can discover relevant factors that the customer are 
prioritizing and afterwards make the supplier more aware and sensible. 
 
The purpose of all this is to facilitate the workday of the supplier through the challenges during 
the business process and give the supplier an advantage to act after.  



 

 

Förord 
Detta är en examensrapport inom det maskintekniska programmet med inriktning industriell 
ekonomi och produktion på den Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet har gjorts 
tillsammans med Coor Industriservice i Södertälje. 

Under uppdragets tid tillsammans med Coor Industriservice har erfarenhet, kunskap och en helt 
ny överblick kring affären av anbudsprocessen tagits till. Detta är något som mot förmodan 
kommer att komma till nytta inför den framtida yrkeskarriären. 

Projektarbetet fungerade flexibelt, en tidplan som anpassats efter privatlivet förenklade fasernas 
genomförande och de komplikationer som förekom kunde lösas relativt smidigt. 

För att kunna förstå sig på rapporten som läsare rekommenderas grundlig förkunskap inom 
Industriell ekonomi, industriell marknadsföring, juridik för ingenjörer samt logistik. 

Vi vill passa på att tacka Thorolf Hedborg som varit vår handledare från Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) och hjälpt till oss att med att hålla arbetet på rätt spår med sin återkoppling i 
syfte att förbättra våra prestationer samt med sitt förtroende att låta oss få arbeta under eget 
ansvar. 

Vi vill även tacka Ola Lindgren, vår uppdragsgivare, för sitt förtroende och sitt engagemang. 
Lindgren har varit oss behjälplig med sina erfarenheter som handledare på företaget. Han har 
även hjälpt oss att omforma arbetet till ett mer anpassat efter de akademiska förväntningarna. 
Lindgren har inspirerat oss med idéer om vad som kan tas hänsyn till, tillvägagångssätt, 
lösningar på kritiska situationer, etc. En hel del tid spenderades som vi hoppas på var ömsesidigt 
och meriterande för båda parterna. Där Lindgren har lyckats handleda sina första 
examensarbetare och fått en ny inblick på marknaden, vilket kan vara till nytta för sitt nystartade 
företag. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

I dagsläget råder det stor konkurrens ute i marknaden mellan industriserviceleverantörer. Som en 
aktör ute på marknaden behöver Coor Service Management nu finna grundorsaken till en god 
relation för att kunna ta sin position genom att fånga kundens uppmärksamhet. Utmaningen 
företaget ställs inför är en kontinuerlig, komplex och lång process. Att kunna leverera rätt 
slutprodukt utan komplikationer, trots kompetensen kunden saknar och söker. Möjligheten att 
kunna differentiera sig blir därmed svår, bristen på förhandlingstekniken och 
förhandlingsmetoderna leverantör och kund utgår ifrån är en svaghet i dagsläget.  

Det är därför dags att ta en vidare överblick kring det första steget som inleder en relation 
parterna emellan, anbudsprocessen. Det är vid detta stadie kontakt tas och relationen byggs upp 
samt får sin betydelse om det leder vidare till någon affär eller inte.  

Uppgiften blir att ta reda på vilka de avgörande och värdeskapande faktorerna är som 
leverantörer bör ta hänsyn till inom förhandlingen av ett anbud med en produktfunktion. 

1.2 Problemdefinition 

Industriservicebranschen förändras kontinuerligt. Den styrs mycket av de olika industriernas 
utveckling och vad deras kunder erfordrar. Vissa arbetsuppdrag har gjorts förr och andra är helt 
okända. Lösningarna kan komma till att bli så komplexa att den som förklarat sitt behov inte 
förstår sig på lösningen. Detta beror främst på att beställaren som arbetar i industrin inte alltid 
besitter samma kompetens som leverantören av industriservice. När priset blandas in bryter 
kunden ner lösningen i mindre bitar för att förstå vad det är som skall köpas in. Det gick från att 
vara en helhets funktionslösning till en hårdvara alternativt mjukvara som skall köpas in. I detta 
skede har kunden fått kunskap om vad som krävs och vänder sig istället till en tillverkare för ett 
mer förmånligt alternativ.  

 Leverantören har svårt att förstå sig på vad kunden verkligen efterfrågar 
‐ Levererar mer än vad kunden är villig att betala 

 Presentation av helhetslösning är otydlig för kund 
‐ Kund ser inte värdet i offerten där produktfunktionen ingår 

1.3 Syfte 

Syftet är att ge en övergripande blick på hur affärer kan gå till mellan industriella företag och 
leverantörer ute på marknaden. Detta genom att forska kring och fördjupa sig inom 
förhandlingsprocessen av ett anbud. 
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1.4 Mål 

I detta projekt undersöks eventuella lösningar för att underlätta flödet från första kundmötet till 
eventuell accept. Framför allt genom att bygga upp kunskap om hur företaget arbetar som en 
leverantör av industriell service. Presentationen kommer att ske genom en skriftlig rapport samt 
en eventuell muntlig redovisning. 

Målet blir förhoppningsvis en konkret lösning i form av ett svarsresultat till följande 
frågeställningar: 

 Vilka faktorer spelar roll under förhandling av anbudet? 

 Vad försvårar vägen till en accept? 

 Vilka faktorer påverkar värdet av produktfunktionen? 

 Hur kan hela processen underlättas för en bra relation? 

 Hitta lösningar på hur leverantören kan sälja produkten och tjänsten som en hel 
funktion? 

 Hur ser flödet ut (från första kundmöte till eventuell accept) i ett företag som levererar 
industriell service? 

1.5 Metod 

Den främsta metoden är i form av primärdatakällor, d v s data som är helt nytt: 

 Observationer 

 Kundbesök och intervjuer 

Andra metoden är form av kompetens som fåtts från teorier och faktabaserat material under de 
akademiska studierna: 

 Kurslitteratur 

 Undervisningsmaterial och anteckningar 

1.6 Avgränsningar 

Ingen teknisk fördjupning görs, endast övergripande kring processerna och dess påverkande 
faktorer: 

 Arbetet tar inte hänsyn till det praktiska utförandet av arbetet. 

T.ex. Kommer inte arbetsuppgifterna en IT-konstruktör har att behandlas. 

Någon vidare fördjupning på processen efter en accept kommer inte att forskas kring: 

 Rapporten ska behandla processen från kundorder tills ett affärsavtal är tecknat. 

Ex: Från att företaget tar emot ett behov till att lösningen säljs till kund.



2015‐05‐23 

3 

 

2.1 Historia 
År 1998 grundades bolaget som idag heter Coor Service Management. Innan dess var Coor en 
del av byggkoncernen Skanska och hette då Skanska Facilities Management, avknoppningen 
kom därefter att ske. 

Året därefter, 1999, intar Coor marknaden och inleder med sina första projekt i form av olika 
serviceuppdrag. 

År 2000 sker något historiskt, en av de största affärerna inom outsourcing av 
serviceverksamheten i Norden görs. Coor lyckades detta år förvärva Ericssons interna 
servicebolag. 

Året efter, år 2001, expanderar verksamheten bl.a. genom att en Coor nu finns i Danmark också. 
Under tiden utökas marknadsandelarna i Sverige med flera nya kunder och ett skräddarsytt 
affärsspel, ”Polstjärnan” körs igång av Coor. 

År 2002 startas i Finland och Coor verksamheten fortsätter att expandera genom att bl.a. inta nya 
branscher. Läkemedelsbranschen och bioteknik är nu något Coor börjar leverera mot. 

Verksamheten fortsätter att växa och ett större avtal om serviceleverans till tillverkningsindustrin 
tecknas, år 2003. 

2004 var ett ytterligare stort år för Coor, en verksamhet i Norge startas och Coor förvärvas av ett 
europeiskt riskkapitalbolag, 3i. Coor lyckas även under detta år få ett stort uppdrag inom den 
offentliga sektorn som gick ut på att leverera och utveckla service inom sjukvården. 

Expansionen forsätter åren därefter, år 2005 lyckades Coor förvärva det servicebolag som 
tillhörde Volvo och omsättningen dubblades och mer året därefter. Positionen i Sverige stärks 
genom bl.a. förvärv inom tillverknings-, nukleär- och processindustrin. Bolaget har nu bytt namn 
till Coor Service Management. 

Coor Service Management förvärvas från 3i av riskkapitalbolaget Cinven Ltd år 2007 och Coor 
växer i Finland efter att ha tagit över ett finskt servicebolag. 

År 2008 firar Coor Service Management 10 år och har etablerat sig stabilt i servicemarknaden i 
Norden. 

Året därefter startas en mindre verksamhet i Ungern och en ny miljömärkning lanseras, Coor 
Green Services. Trots lågkonjunkturen växer Coor i Sverige med allt fler nya kunder. 

Löpande kontrakt förlängs och nya samarbeten inleds av Coor år 2010. T.ex. handla ett av de nya 
kontrakten om att utforma, utveckla och utföra FM-tjänster för det nya universitetssjukhuset, 
”Nya Karolinska Solna (NKS)”. FM står för ”Facilities Management” och innebär att de tjänster 
och resurser som krävs för att en fastighet ska fungera effektivt leds och styrs av leverantören. 
FM-tjänster delas upp i hard och soft. ”Hard” berör t.ex. förvaltning av fastighet, optimering av 
energi och system för säkerhet. ”Soft” berör allt ifrån enkla tjänster som reception, restaurang, 
posthantering, etc. Avtalet gäller till och med 2040 och är ett offentligt-privat-samverkansavtal 
(OPS). En revision kunde för första gången genomföras av Coor Green Services. 
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Verksamheten fördubblas, år 2011, i Finland och Coor får nya kunder samt forsätter att växa. En 
ny industriserviceorganisation med fem tydliga servicecentra etableras i Sverige. 

Omsättningen och antalet medarbetare stiger år 2012, i Danmark inleds bl.a. ett samarbetsavtal 
med Polisen i hela landet. Ett servicebolag, Addici, förvärvas med verksamhet i hela Norden. 

I början av år 2013 presenteras en ny koncernchef, Mikael Stöhr. En industriserviceenhet 
kompletteras efter en förändring av verksamhetens koncernstruktur i de fyra länderna i Norden. 
En produktionsserie, ”Smart Solutions”, lanserades och bolagets strategi fick en ändring. 
Strategin innebar bl.a. att kundbasen breddas genom att Coor inleder en ytterligare satsning på de 
mindre verksamheterna och vissa tjänsteområden. 

Coor Service Management är idag en ledande serviceleverantör i Norden som erbjuder alla 
företag och offentliga verksamheter ute på marknaden alla former av servicetjänster som krävs 
för att det ska fungera bra och effektivt. Det finns specialkompetens som är uppdelad i fyra olika 
områden inom Coor: industriservice, strategisk rådgivning, arbetsplatsservice (soft FM) och 
fastighetsservice (hard FM). 

Bolaget har idag 6 600 - 7 000 medarbetare inom Norden (Sverige, Norge, Finland och 
Danmark) med en årsomsättning på cirka 8 000 MSEK och har sitt huvudkontor i Kista, 
Stockholm. 

I dagens situation befinner vi oss i Södertälje, här finns det företag som Scania, AstraZeneca, och 
de kommunala bolagen som tillhör Telge koncernen; Telge energi, Telge återvinning, etc. Målet 
blir härmed att etablera sig på marknaden och konkurrens sätta befintliga serviceleverantörer så 
som Sigma, Semcon, etc. Förutsättningen för en möjlig etablering och därmed en expansion för 
bolaget i helhet är tillräckliga och finns där för att det ska bli lönsamt i slutändan. Därför har en 
engineeringenhet byggts upp som en förtroendeskapande dörröppnare för övriga industriella 
servicetjänster. I och med att det berör Södertälje kommer denna enhet tillhöra Coor 
Industriservice region Mitt. Coor Service Management i Sverige är uppdelad i tre regioner; Väst, 
Mitt och Öst. 

 

Fig. 1 – Coor Industriservice’s överblickliga organisations fördelning.  

Coor IS
Region Syd

Coor IS
Region Nord

Coor IS
Region Mitt 

Specialister Projekt & Konsult

Södertälje, Ola 
Lindgren, Enhetschef 

Engineering
Projektkoordinator
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2.2 Faktainsamling 
2.2.1 Mål med marknadsundersökning 

Marknadsundersökningens syfte under denna rapport blir att få till ett bra underlag med hjälp av 
de resurser som finns till utförarnas förfogande. Utifrån marknadsundersökningarna kan en 
verklig bild kring marknadens efterfråga fås fram, behovet som finns i marknaden och vilka 
faktorer som spelar roll. Med hjälp av deltagarnas åsikt kan potentiella krav fås fram och på så 
sätt ett underlag att basera avgörande slutsatser på efter att berörande analyser. 

2.2.2 Metodval  

Marknadsundersökningen kommer ske på det sätt som gynnar företaget och dess produkter bäst. 
Detta genom att beröra de faktorer som spelar sin roll vidare hur bra en affär mellan parterna 
utspelas för en potentiell accept och därmed relation. Var information hämtas från har sin 
betydelse. Till en början kommer primärdata att prioriteras i och med att det är en kundbaserad 
produkt och att det är befintlig process som ska undersökas för en eventuell förenkling. 
Anledningen till att primärdata kommer att prioriteras är för att fokus kommer att ligga på vad 
kunderna ute på industrimarknaden värderar och förväntar sig under affärsförhandlingar av 
produkter inom industriservice. Därmed blir det önskade resultatet en ökad förståelse och en 
anpassning efter kundernas behov. 

 Intervjuer: Är den form av undersökning som kan komma att spela störst roll under detta 
arbete. Intervjuerna kommer ske personligt då det inte kommer överstiga ett antal på fyra 
personer som närvarar och deltar. Anledningen till att intervjuer kommer att ske är 
framför allt för att få reda på vad kunderna tycker och därmed ta del utifrån deras 
värderingsperspektiv av de frågeställningar som kommer att förberedas. Frågorna 
kommer att tillsammans med uppdragsgivaren diskuteras fram gentemot hur relevanta 
och hur mycket de berör examensuppgiften samt företagets intressen. Att få ta del av 
frågeställningarna ur kundens perspektiv kan vara till stor fördel i en konkurrenskraftig 
marknad. 

 Enkäter: Detta alternativ tillför inte mycket med information då antal kunder är minimalt 
begränsade och därmed inget behov av denna undersökningsform. 

 Besök: Även ett besök kommer att ske. Utöver kundintervjuer kommer ett besök att 
planeras in med en länge etablerad enhet av Coor Industriservice i Skövde (region väst). 
Som en stor kund till Volvo förväntas en hel del information och faktas kunna fås ur detta 
besök om hur det fungerar och vilka faktorer som påverkar anbudsprocessen. 

 Observationer: Denna form av undersökning är något som kommer att ske kontinuerligt 
under arbetets gång. Anteckningar kommer tas för att hålla kvar minnet från vad 
uppdragsgivaren (Ola Lindgren) delar med sig samt handledaren (Thorolf Hedborg) har 
att erbjuda utifrån sina meriterande erfarenheter. 
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2.2.3 Sekundär data 

Denna form av faktainsamling kommer att ske för att kunna utveckla vad som samlats in med 
hjälp av primärdata källorna. Teorier som kan kompletteras och styrka antaganden för senare 
slutsatser. Sekundär data är befintlig information och fakta som kan hämtas ur olika databaser. 

Dels finns studielitteratur att hämta till användning som tidigare använts eller som är helt 
främmande.  

Under studietiden har en hel del kunskap fåtts och anteckningar har tagits under föreläsningar. 
Denna form av kunskap kan komma att användas för att utveckla teorier för vidare analysformer 
och slutsatser. 

2.3 SPIN 

SPIN är en metod som används för hur leverantören i form av säljare på bästa sätt kan analysera 
och påverka frågor ur ett brett perspektiv, för en bra lösning. Metoden kommer i synnerhet att 
användas under diskussions- och analysdelen, då både kundens respektive leverantörens styrkor 
och svagheter i form av för- och nackdelar kommer att framhävas samt jämföras. Denna metod 
kommer även till användning i syfte att lättare kunna komma in och få en övergripande blick om 
vad för fall det kan beröra och hur det kan se ut samt något mer konkret att utgå ifrån. På så sätt 
framhävs även styrkor och svagheter lättare. 

Det är inte detaljerna, t.ex. vilken och vad för lösning, som spelar större roll i detta fall, utan att 
kunden får en förståelse i helhet. Hur anbudet av en lösning kan leda till en transaktion samt 
relation från första situationen. Målet är att finna de faktorer som påverkar grundprocessen av 
affären. 

 S – Situation; Här beskrivs situationen, det kan vara allt ifrån att en leverantör möter en 
intresserad kund på en mässa till att det funnits bekantskap sedan tidigare. Kontakten har 
funnits sedan tidigare och relationen är bra. 

 P – Problem; Kunden kan uppleva ett problem, kvalitetsbrist, etc. 

 I – Inverkan; Problemet kan leda till driftstörningar som i sin tur kan leda till stopp i 
verksamheten vilket kan leda till att kunden beställer service. Konsekvensen kan leda till 
att stämningen bland personalen blir ojämn och att arbetsmoralen sjunker. Resultatet blir 
en missad leverans, en försäljningsförlust. 

 N – Nytta; Står för värdet som kan tillföras av lösningen av själva situationens problem 
och dess inverkan.1

                                                 

1 Hansson C, HU1000 Industriell marknadsföring, 2013, KTH 
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3.1 SWOT-analys 
En förenklad nulägesbeskrivning av marknaden för Coor Industriservice, Södertälje. 

 Styrkor: 
‐ Ny kompetens i ett distrikt med stora industriföretag där växtvärk råder 
‐ Stort nätverk 
‐ Större utbud och kompetens jämfört mot andra befintliga konkurrenter. Coor har allt från 

städfirmor till konsulttjänster, nära kontakt vid efterfrågan.  

 Svagheter: 
‐ Ny aktör ute på marknaden 
‐ Svårt att få bra rykte och därmed etablera sig 

 Möjligheter: 
‐ Finns stort behov av kompetens 
‐ Ny och kraftig aktör som hot mot befintliga konkurrenter 
‐ Potentiellt samarbete med små aktörer, leverantörer av olika slag 

 Hot: 
‐ Konkurrenskraftig marknad med etablerade leverantörer.2 

 	

                                                 

2 Hansson C, HU1001 Industriell marknadsföring, 2013, KTH 
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3.2 Porter 
Syftet med denna analysmetod är att försöka finna den potentiella lönsamheten långsiktigt 
genom att framhäva företagets krafter och därmed klargöra dess samband med omgivningen.  

Verktyget delas upp i fem olika konkurrensalternativ i form av ”krafter” som styr företagets 
lönsamhet: 

 Nyetableringshot/ potentiella etablerare  

 Substitutionshot  

 Köparens förhandlingsstyrkor  

 Leverantörens förhandlingsstyrkor  

 Branschkonkurrenter, d v s rivalitet mellan existerande etablerande nuvarande 
konkurrenter 3 

Detta är en metod som i grunden kommer att användas mer fördjupat under rapportens gångs då 
kunden ständigt jämförs och analyseras mot leverantören. 

3.2.1 Etableringshot 

Som nyetablerare i marknaden utgör Ola Lindgren tillsammans med Coor Service Management 
ett stort hot med stora möjligheter att etablera sig. Potentialen att vinna andelar i marknaden 
finns och är något konkurrenterna är medvetna om. 

Konsekvenserna av att ge sig in i en bransch där konkurrensen är hög, trots få antal aktörer, kan 
leda till att priset som kunder är villiga att betala sjunker samtidigt som kostnaderna för företaget 
stiger. Ökningen av kostnader beror dels på att priset sjunker och dels för att leverantören blir 
tvungen att investera mer på sitt företag och satsa för att ständigt hålla sig attraktiv i marknaden. 
Till exempel kan det kräva att leverantören börjar diversifiera sig, vilket därmed innebär att nya 
möjligheter skapas i form av nya produkter med hjälp av externa branschföretag. 

Hur pass stort hot leverantören utgör som nyetablerare beror inte endast på vilka meriter, nätverk 
och kapacitet leverantören besitter. Mycket påverkas av mer externa faktorer, sådana hinder är 
bl.a. 

 Stordriftsfördelar, detta hinder hänför sig till en lägre kostnad för en produkt. Detta kan 
innebära aktörer som redan är etablerade inte behöver betala ett lika mycket för sina 
resurser. Då refereras det till personal som krävs för en process eller en funktion för en 
produkt (konsultarvode, etc.). Orsaken till att leverantören har råd till detta är för att 
leverantören vid tillfället redan är etablerad med befintliga kunder och uppdrag samt 
redan har projekt pågående/ inkommande. 

En aktör med stordriftsfördelar kan vara Coor Industriservices största konkurrent. En 
branschkonkurrent kan påtvinga ett nyetablerat företag som Coor Industriservice till en 

                                                 

3 Hansson C, HU1001 Industriell marknadsföring, 2013, KTH s. 31 
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uppoffring genom att starta relativt stort och riskera ett resultat i form av kraftiga 
förluster. Alternativt starta i en lägre skala med en placering av kostnadsnackdelar. Med 
detta innebär att leverantören t.ex. går ut i marknaden med lägre priser och erbjuder mer 
funktionella lösningar som kräver mer kvalitativt arbete och tid, etc.  

 Produktdifferentiering, innebär att leverantören har kapital till att bredda sitt sortiment. 
Att kunna erbjuda kunden hög kvalitet i form av service och varumärken, etc. och 
därmed erhålla en viss lojalitet i gentjänst. Orsaken kan bero på att man länge varit 
etablerad och därmed en lång relation med kund. T.ex. levererar den största konkurrenten 
majoriteten av sina projekt mot Scania, dels för att det är ett dotterbolag men även för att 
de varit etablerade länge. 

Detta hinder kan leda till att det nyetablerade företaget, Coor Industriservice, tvingas att 
spendera mycket tid och pengar för att komma åt det största industriföretaget i Södertälje, 
Scania. 

Ola Lindgren har som tillkännages under denna rapport tunga meriter. Kontakter som 
finns i hans nätverk är medvetna om hur pass erfaren Ola Lindgren är och Coor Service 
Managements breda sortiment därtill.  

 Kapitalbehov, behovet av kapital är alltid stort, i synnerhet för ett företag som håller på 
att nyetablera sig. Kapital spenderas på att investera i företaget, att förskaffa sig resurser 
och satsa ute på marknaden för att få till sig kunder, så som på annonser och övrig 
marknadsföring. Eftersom att kapital är begränsat kan det inte spenderas på alla fronter 
under en kortare tidpunkt parallellt. Därför kan det vara lätthänt att leverantören hamnar i 
en likartad krissituation där behovet växer om inte resurskapitalet spenderas smart och 
effektivt på det som anses vara nödvändigt. Hänsyn till kundkredit påverkas vilket leder 
till att uppbyggnaden av företaget bromsas ned.  

 Omställningskostnader, för en potentiell etablerade kan det innebära omskolning av 
personal. Eftersom att Coor är helt nya i Södertälje finns det i princip inget att ställa om 
efter, och därmed är detta hinder inte så väsentlig.4 

 	

                                                 

4 Hansson C, HU1001 Industriell marknadsföring, 2013, KTH, s. 33 
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3.2.2 Rivalitet mellan nuvarande konkurrenter 

Denna del är inte något nytt, i och med att Coor Industriservice är nyetablerade anses denna 
punkt vara något som är mer gynnsamt för företaget. Att etablerade aktörer konkurrerar med 
varandra ses som en öppning för Coor Industriservice. Sannolikheten att endast en aktör kvarstår 
är liten, men en fördelaktig position kan utgöra ett hot mot den som potentiellt försöker etablera 
sig. Om nuvarande konkurrenter spenderar sina resurser och tid åt att konkurrera med andra 
aktörer kan Ola Lindgren få mer tid åt att bygga upp och stabilisera Coor Industriservice. 

Likt tidigare punkt kan ett prisutspel leda till att Coor Industriservice som potentiell etablerare 
sänka sina priser och höja sina kostnader. T.ex. ökad kundservice, annonser, etc. Orsaken till 
dessa åtgärder är att en branschkonkurrent kan känna sig pressad, av t.ex. Coor Indusriservice. 
Satsningar som antingen kan resultera i förlust eller investering.5 

3.2.3 Substitutprodukter 

Kan ses som ett hot med högt tryck. Här gäller det att Ola Lindgren tillsammans med sina 
medarbetare på Coor Industriservice håller koll på alternativa lösningar, d v s något kunder inte 
är vana med. Det kan även innebära att leverantören breddar på sitt sortiment och kan erbjuda 
tjänster som inte tidigare funnits, t.ex. att kundkredit betalas via elektroniska tjänster. Ett annat 
sätt att utöka sina krafter kan vara som tidigare nämndes, att leverantören utökar sitt utbud av 
sortiment genom att försöka slå ihop sig med andra branschföretag. Coor Service Management är 
som tidigare tillkännagavs ett koncernbolag, utbudet är relativt stort och därför lätt för en 
potentiell etablerare att förskaffa sig resurser.  

Denna punkt innebär även att som leverantör kunna erbjuda sin kund substitutprodukter i 
förhållande till kundens önskemål enligt kravspecifikationen. Möjligheten kan leda fram till en 
flexibel och effektiv lösning med samma funktion till ett mer gynnsamt pris, vilket är något som 
uppskattas ur kundperspektiv.6 

   

                                                 

5 Hansson C, HU1001 Industriell marknadsföring, 2013, KTH, s. 42 
6 Hansson C, HU1001 Industriell marknadsföring, 2013, KTH, s. 48 
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3.2.4 Kundens förhandlingsstyrka 

Ligger främst i att spela ut branschkonkurrenter mot varandra för att på så sätt få till sig mer 
kvalitet, fler tjänster och/ eller ett lägre pris.  

Köparen har större makt över leverantören om beställningen på diverse produkt utgör en stor 
volym i förhållande till den totala försäljningen. Affärens betydelse får en helt ny profil om det 
är en kund med stora andelar. 

Även köparen (kunden) har svagheter, för att få till ett gynnsamt pris lägger kunden ofta till 
resurser. Ett konkret exempel kan vara en stereo till en bil. Köparen är mindre priskänslig om 
produkten svarar för en liten del av kundens totala kostnad. 

Köparen är däremot stark mot leverantören om produkter som köps från branschen är 
odifferentierade, dvs. att produkterna är lätta att finna och därmed spela ut leverantörer mot 
varandra till en mer förmånlig kostnad. 

Om köparen har en viss relation till leverantören och utgör ett hot om en integration bakåt. Vilket 
kan leda till att leverantören erbjuder förmånliga erbjudanden efter kundens krav för att återuppta 
tidigare position. En inarbetad relation blir gynnsam för både kunden och leverantören. 
Leverantören får en kund att ständigt leverera emot och kunden får mer förmånliga erbjudanden. 

Enligt teorin är kunden även stark om ett samarbete inleds med leverantörer, d v s att kunderna 
agerar som en kund och därmed inte spela ut varandra. Vilket inte är sannolikt då AstraZeneca 
och Scania är ledande inom diverse branscher. 

En kund har även övertag mot leverantör om denne innehar full information om hur efterfrågan 
ser ut och de aktuella marknadspriserna.7 

3.2.5 Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Leverantören har strategisk fördel om: 

 Leverantören är geografiskt tillgänglig, kortare och mer flexibel ledtid. 

 Leverantören har en inarbetad relation med kund. 

 Diversifierar eller differentierar sig genom att samarbeta med andra branschföretag och 
agerar därefter som en enad leverantör mot kund som får färre alternativ att vända sig till. 

 Leverantören är unik på sitt sätt, kan vara kompetens eller certifierad efter standard, 
inneha en viss nisch och därmed lägre konkurrens. 

 Leverantören säljer till en mängd köpare och får därmed ett avsevärt inflytande på priser, 
kvalitet och villkor.  

Det är sällan en leverantör förblir stark om ett hot utförs om att höja priser eller minska på 
kvaliteten, det skulle endast innebära en orsak för kunder att vända sig till andra branschaktörer.8 

                                                 

7 Hansson C, HU1001 Industriell marknadsföring, 2013, KTH, s. 49 
8 Hansson C, HU1001 Industriell marknadsföring, 2013, KTH, s. 51 
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3.3 Fördelning av ett förändringsarbete stegvis 
En kund som vill investera för att utvecklas måste förr eller senare gå igenom ett 
förändringsarbete. Idag klassas det som något negativt, många organisationer är skeptiska till 
förändringsarbeten. Industriella företag är för bekväma med den befintliga produktionen som 
fungerar väl, till dess att det en dag kraschar pga att en maskin har åldrats med en mjukvara som 
inte uppfyller någon vidare funktion. 

Som kund kan det underlätta att ha överblick om vilka steg som bör gås igenom innan ett 
förändringsarbete genomförs/ beställs. Många tror att det endast krävs en kartläggning av det 
befintliga flödet, det är oftast där små funktioner döljer sig som i sin tur skapar en stor störning i 
helhet. 

 Första delen är att kunden behöver klargöra förutsättningarna, ”har vi/ finns det vad som 
krävs?” är normala frågor som ställs, det kan röra sig om tid, pengar och resurser. 

 Den andra delen blir att beskriva och analysera nuläget, ”hur ser det ut och vad behövs?”. 

 När problemet upptäckts blir det tid att föreslå potentiella lösningar, ”vad kan göras?”. 

 Kunden inleder en jämförelse av dagens situation med vad de alternativa 
lösningsförslagen kan bidra med. 

 Kunden väljer därefter en eller flera lösningar som anses vara mest optimal, en lösning 
kan vara något parterna kommit överens om eller endast en leverantör som kan komma 
med sin egen lösning. 

 När kunden beslutat sig för en lösning blir det därefter tid att genomföra förändringen, 
det är under denna del leverantören faktiskt arbetar i praktiken. 

 Därefter avslutas förändringsarbetet, kund och en eventuell leverantör möts personligen 
för att följa upp resultatet, ”blev det som förväntat?”, ”Varför/ varför inte?”, ”Vad gick 
fel?”, Etc. (Se bilaga 3) 

Varje del är tidskrävande och kan uppdelas hur som helst, många kunder lämnar i stort sätt 
totalen till leverantörer som erbjuder industriella projekt/ konsulttjänster. Något som då 
återkommer senare och som är vanligt vid andra delen, ”beskriva och analysera nuläget”, är 
att kunden överför uppgiften till leverantören. Detta förs ned i pappersformat, en 
kravspecifikation. I andra fall kräver leverantören mer än så för att kunna föreslå alternativa 
lösningar. Detta i form av ett platsbesök där leverantören själv analyserar och får en 
helhetsbild, en förstudie. Det är vid tredje delen kunden oftast jämför leverantörernas 
lösningar för att därefter välja den som anses vara mest optimal.9 

   

                                                 

9 Aronsson H, Ekdahl B och Oskarsson B, Modern logistik ‐ för ökad lönsamhet, 2004, s. 166 
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3.4 Order- och leveransprocessen 
En order- och leveransprocess är något som binder kunden och leverantören till varandra i form 
av produktion och distribution. Det är även något som krävs för att ett förändringsarbete ska 
kunna gå till ända. 

Stegen inom denna process inleds med: 
 

1. Orderläggning, här identifieras behovet av kunden. Kunden tar reda på behovet och 
stämmer av med tillgängligheten inom produktionen. Här bestäms i stort sätt 
orderkvantiteten och leveranstiden via mail, telefon, brev, fax, etc. 
 

2. Ordermottagning, i detta steg tas ordern emot och förs in i leverantörens administrativa 
system. Bearbetning och behandling av ordern i systemet har i normalfallet påbörjats 
efter att det förts in administrativt. Kunden kommer överens med leverantör om 
avstämningspunkter för att följa upp med ordern som beställts, beroende på vad det rör 
sig om. Mängden bevakning beror på hur skeptisk kunden är till projektet/ produkten. Det 
kan beröra leveranspålitligheten och förtroendet för leverantören. 
 

3. Orderbehandling, vid detta steg börjar leverantören planera den beräknade leveranstiden 
samt dess kvantitet. Även de aktiviteter som krävs mer fysiskt för att färdigställa ordern 
beordras vid detta steg. 
 
Efter detta inleds de fysiska aktiviteterna: 
 

4. Färdigställande av order, om resurserna finns tillgängliga för distribution består detta steg 
av leverans. Om inte, består detta steg av en kundspecifik produktbeställning, 
konsultrekrytering, etc. Alltså kan även detta steg bestå av en mindre uppdelas order- och 
leveransprocess ur leverantörens perspektiv. 
 

5. Detta steg är innan det praktiska jobbet inleds, här levereras ordern till kunden, beroende 
på vad för projekt som beställts kan det vara allt ifrån konsulter som levererar allt ifrån 
mjukvaror eller kompetens till produkter i form av hårdvaror. 
 

6. Vid detta steg sker en så kalla ”inleverans”, leverantören inleder vid detta steg den form 
av tjänst som kund lagt order på, vilket kan vara allt ifrån ett projekt med att installera en 
hårdvara med konsultkompetens till ett enkelt omställningsprojekt.10 (Se bilaga 1 och 2)

                                                 

10 Aronsson H, Ekdahl B och Oskarsson B, Modern logistik ‐ för ökad lönsamhet, 2004, s.53 
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3.5 Vad är en process? 
En process är en samling av aktiviteter som i följd av varandra skapar ett värde för kunden, kan 
vara både internt och externt. Själva processens aktiviteter har alltid en början och ett slut i 
kedjan, i form av en start och ett mål. Till exempel processer i sig är både planerade men även 
repetitiva därefter. För att det ska vara möjligt att kunna upprepa aktiviteterna inom en process 
krävs det tydliga mål, d v s vilka resultat som förväntas och beskrivningar för hur varje steg som 
ingår bör utföras. Aktiviteterna som ingår i en process kan vara både administrativa och 
operativa. Fokus kommer att ligga på de administrativa. De operativa sker oftast efter en 
eventuell accept, beroende på hur produkten ser ut, d v s om det är en tjänst eller en vara.11 

En start i detta sammanhang skulle kunna vara att till en början finna ett behov, som ett anbud 
med ett visst innehåll eventuellt kan åtgärda. Målet blir då att nå en accept som är ömsesidigt. 

3.6 Vad är ett anbud? 

Ett anbud har samma definition som en offert, ett erbjudande. En anbudsförfrågan är i praktiken 
vad en kund sänder till en leverantör, en sådan förfrågan (anbudsförfrågan, offertförfrågan eller 
anbudsbegäran) gör inte företaget bunden till anbudet. I motsvarande fall svarar leverantören 
(säljaren) med en offert, som är bindande. I offerten ingår det vilken produkt (vara/ tjänst) som 
erbjuds. Detta följs av pris och leverans, dvs. vilka leverans- och betalningsvillkor som gäller för 
att affären.12 

   

                                                 

11 Aronsson H, Ekdahl B och Oskarsson B, Modern logistik ‐ för ökad lönsamhet, 2004, s. 52 
12 Arvidson P, Carrington T, Johed G, Den nya affärsredovisningen, s. 135, 

Hedborg T, ME2042 Förhandlingsteknik kurskompendium, 2015, KTH, 

Hellgren G, HU1905 Juridik för ingenjörer, 2014, KTH. 
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3.7 Vad är ett avtal? 
Ett avtal är en överenskommelse från en anbudsförfrågan till en offert till en accept. Det kan 
utföras på olika sätt, vanligtvis intygas ett avtal genom ett kontrakt för att kunna understryka om 
att parterna ingått i ett avtal. 

När parterna avtalar om något innebär det även att de sluter, ingår och träffar ett avtal. Det är 
viktigt att avtal hålls, avtal kan slutas på olika sätt dels skriftligt och dels muntligt, etc. Syftet 
med ett skriftligt avtal är till för att juridiskt kunna bevisa om vad parterna har kommit överens 
om. Till exempel vid en saknad eller misslyckad form av leverans. 

Vem som skriver avtalet avgörs under förhandlingen efter att villkoren diskuterats, vanligast är 
att köparen skriver avtalet.  

Ett muntligt avtal kan ske på plats eller via telefon under en förhandling. Kravet är att anbudet 
måste accepteras under samma samtalsämne om inte någon tidsfrist kommit på tal. 

Vid större projekt där omfattningen av resurskvantiteten som ska levereras kräver längre tid än 
ett samtal bildas ett successivt avtal. En successiv avtalsbindning innebär att parterna prioriterar 
viktiga frågor först, vilket värderas olika från fall till fall, dessa sluter parterna tillsammans. 
Därefter förhandlar parterna om detaljerna för en gemensam överenskommelse, ett kontrakt. 
T.ex. Vad kunden respektive leverantören skall leverera samt vad som ingår. 

För att underlätta affärsledtiden mellan leverantörer och kunder finns så kallade standardavtal. I 
och med att avtalslagen är dispositiv kan villkoren för ett avtal för ordnas, anpassas och därefter 
godkännas. Standardavtal kan därmed användas som ett underlag för flera och kommande affärer 
under längre tid då det är liknande innehåll av avtalstext. Standardavtal skrivs vanligtvis av 
erfarna jurister. Till exempel kan leverantören/ kunden bruka ett standardavtal gällande leverans- 
och betalningsvillkor under förhandlingsmöten, som mall för att uppfylla företagets villkor, etc.13

                                                 

13 Hedborg T, ME2042Förhandlingsteknik kurskompendium, 2015, KTH. 
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3.8 När anses ett anbud vara bindande? 
Om ett anbud ska anses vara gällande krävs det i de flesta fall en accept som kan intyga fallet 
och bekräfta dess giltighet. Därför följs ett antal lagar för att kunna skilja på om ett anbud anses 
vara bundet eller inte.14 Dessa lagar finns i lagboken, handelsbalken (HB), under ”Lag om avtal 
och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område”. 

HB 1: 1§ – Denna paragraf ur lagen styrker att den som sänt eller besvarat ett anbud anses vara 
bindande. Någon som skickat ett anbud kan inte dra tillbaka det. Ett anbud anses vara bindande 
när det är riktat till en eller flera personer eller företag och utgör ett tillräckligt preciserat 
underlag för att ligga till grund för en eventuell accept. En ren accept är ett godkännande av ett 
anbud inom stipulerad tid utan förändringar.  

För att ett anbud ska särskiljas från ett reklamerbjudande så krävs det att innehållet är tillräckligt 
specifikt och riktat till någon. 

Denna paragraf säger även att lagen är dispositiv, dvs. att möjligheten om att avtala om att ingå i 
avtal på andra sätt finns. Med andra ord gäller endast lagboken vid tillfällen där parterna inte har 
ett underlag som kan tyda sätt ett avtal slutits på. Därför är denna lag möjlig att förändra efter de 
villkor som anses vara mest gynnsam och anpassningsbara för både leverantör och köpare.15 

Vid detta tillfälle ställs frågan, vad anses vara ”i god tid” eller hur lång tid vederbörande har på 
sig att svara på ett anbud? 

HB 1: 2§ – Säger att det är anbudsgivaren som bestämmer den tid anbudet ska besvaras, enligt 
första stycket. Denna paragraf talar även om från och med vilken dag tidsfristen börjar gälla. 16 

Anta att leverantör och kund ingår i ett samtal där kunden får en offert från leverantör eller vice 
versa, hur lång tid finns det för att fatta ett beslut? 

HB 1: 3§ – Denna paragraf ur lagen styrker gränskravet gällande tidsfristen vederbörande part 
har på sig och motsvarande part är bunden av sitt anbud, muntligt. Kravet på en acceptfrist, dvs. 
den tid anbudsgivaren är bundet till sitt anbud och motsvarande part har på sig att ge en accept, 
är svår bevisat i sådant fall.  

Alltså förfaller acceptfristen för ett muntligt anbud när ett nytt samtalsämne kommer på tal. Det 
kan handla om ett samtalsämne som är irrelevant i förhållande till anbudet.17 

Hur ser då situationen ut om ett svar som kommer till anbudsgivaren tillhanda för sent? 

                                                 

14 Hedborg T, ME2042 Förhandlingsteknik kurskompendium, 2015, KTH,  

Hellgren G, HU1905 Juridik för ingenjörer, 2014, KTH. 
15 Gregow T, Sveriges Rikes lag, 2010, s. 609, 

 Hellgren G, HU1905 Juridik för ingenjörer, 2014, KTH. 
16 Gregow T, Sveriges Rikes lag, 2010, s. 610, 
Hellgren G, HU1905 Juridik för ingenjörer, 2014, KTH. 
17 Gregow T, Sveriges Rikes lag, 2010, s. 610, 
Hellgren G, HU1905 Juridik för ingenjörer, 2014, KTH. 
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Ett sådant scenario skulle vara svårt att avgöra om inte ovanstående paragrafer skulle finnas 
tillhands att åberopa. 

HB 1: 4§ – Denna paragraf förklarar att om anbudsmottagaren lämnar en accept som kommer till 
anbudsgivaren för sent ska det behandlas som ett nytt anbud och inget avtal har då ingåtts. Detta 
innebär att anbudsmottagaren (den som skickat accepten) då blir bunden av det nya anbudet.18 

Denna paragraf talar emellertid även om att vad som sagts i accepten kan inte komma att 
tillämpas om avsändaren av svaret (anbudsmottagaren) antagit att svaret har kommit in i rätt tid 
och att anbudsgivaren bör ha insett detta. Om anbudsgivaren (svarsmottagaren) i sådant fall 
väljer att inte godta accepten, skall denne utan avbrott ge anbudsmottagaren ett svar om anbudet 
gäller eller inte. Avges inte ett svarsmeddelande från anbudsgivaren till anbudsmottagaren anses 
avtalet ha kommit till ända och anses därmed vara slutet. 

I många fall kan det hända att anbudsgivarens motpart kan ha väckt intresse inom den produkt 
som erbjuds, men är däremot inte helt överens om villkoren (pris, volym, leveranstid/ -sätt, etc.) 
som gäller för att köpet ska nå en accept.19 

HB 1: 6§ – Talar om hur en liknande situation bör betraktas. Om en förändring av anbudet sker 
och en accept därefter, bör det behandlas som ett nytt anbud från den som skickat accepten. En 
oren accept innebär alltså inte ett avtal såvida den motsvarande parten väljer att acceptera det nya 
anbudet. Anbudsgivaren blir inte på något sätt bunden till motpartens nya anbud, det är inte 
förhandlingsbart. 

Det är sällan en ren accept kommer till ända. Det ingår både i säljarens (leverantören) och i 
inköparens (kunden) strategi att försöka få till ett så gynnsamt avtal som möjligt. Detta genom att 
förhandla och pressa på vad som önskas från vederbörandes sida. Respektive part spelar alltså ut 
varandra innan en accept ges förhastat, såvida det inte är ett anbud med önskvärt innehåll/ 
kontext. Observera att motparten i frågan inte blir bunden av en oren accept vilket kan leda till 
att ett avtal inte sluts och att ena parten kan ångra sitt beslut under förhandling. Därför är det 
även viktigt för respektive part att läsa igenom avtalet innan ett eventuellt kontrakt skrivs under. 
Båda parterna måste gå igenom att vederbörande part som ansvarat för att skriva kontraktet inte 
vinklat innehållet till sin fördel. Om det skulle förekomma och ingen lösning finns leder det till 
tingsrätten, vilket är något båda vill undvika för ryktets risk. 

HB 1: 5§ – Om anbudets tidsfrist inte nått sitt slut anses den vara bindande. Detta gäller dock 
inte om anbudsmottagaren givit en oren accept som svar, ett sådant svar bör beaktas som ett nytt 
anbud och likställs med ett avslag på det tidigare anbudet. Anbudsmottagaren har inte rätt att 
förhandla för att därefter ångra sitt beslut. Anbudsgivaren är alltså inte bunden till sitt anbud 
längre, om tiden ännu gäller och ett nytt anbud kommit tillhanda i form av en oren accept.20 

Hur ser det ut om anbudsgivaren ångrat sitt anbud, kan denne återkalla sitt anbud? 

                                                 

18 Hedborg T, Förhandlingsteknik kurskompendium ME2042, KTH, 2015. 
19 Gregow T, Sveriges Rikes lag, 2010, s. 610, 
Hellgren T, HU1905 Juridik för ingenjörer, 2014, KTH. 
20 Gregow T, Sveriges Rikes lag, 2010, s. 610, 
Hellgren G, HU1905 Juridik för ingenjörer, 2014, KTH. 
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Det är fullt normalt att ett anbud skickats ut till kund som ångrats i efterhand. 

HB 1: 7§ – Talar om när det är tillåtet att återkalla en offert: 

 Om anbudet inte nått fram kan det återkallas. 
 Om anbudet och återkallelsen nått fram till kund samtidigt eller anbudet inte hunnit 

behandlas av anbudsmottagaren (kund) och återkallelsen nått fram kan det räknas som en 
acceptabel situation. 

 Om anbudet hunnit behandlas och mottagits innan återkallelse är det då inte tillåtet. 
 Felaktig siffra 

Som ”behandlas” i detta fall kan det t.ex. åberopas till kalkyleringar som gjorts för att utgöra ett 
vidare beslutsunderlag, ifall anbudet ska accepteras eller inte vid en affär. 

Tidigare nämndes det att ett anbud kan vara näst intill perfekt, dvs. att det blir svårt att avstå 
ifrån, utan vederbörande part väljer att accepterar det omgående utan att riskera att hamna 
utanför utgångsdatumet. Kunden har därför en viss kompetensskyldighet för sina leverantörer. 
Det är både lätt hänt och mänskligt att som anbudsgivare att t.ex. skriva till en siffra för lite eller 
få en decimal felplacerad, etc. 

Då syftas det på att det ska vara en relativ skillnad som skiljer åt siffervärdet, t.ex. anses inte nio 
Mkr vara acceptabelt att ändra på om syftet var 10 MSEK. Däremot är det en skillnad på en 
MSEK och 10 MSEK.21 

HB 1: 32§ – Är till för att lösa liknande rättshandlingar som anses vara ogiltiga. Denna paragraf i 
synnerhet stärker anbudsmottagarens skyldighet att inse ett förklaringsmisstag som 
anbudsgivaren genom felskrivning eller dylikt, än vad som egentligen var åsyftat, finns i själva 
erbjudandet. Vid sådan situation anses avsändaren i de flesta fall inte vara bunden av denna 
viljeförklaring.22 

Under denna paragraf förs även resonemang huruvida kund står i god tro kontra sin leverantör, 
eller tvärtom, samt vilka konsekvenser anbudsgivarens bundenhet ger.  

                                                 

21 Gregow T, Sveriges Rikes lag, 2010, s. 610, 
Hellgren G, HU1905 Juridik för ingenjörer, 2014, KTH, 

Hedborg T, ME2042Förhandlingsteknik kurskompendium, KTH, 2015. 
22 Gregow T, Sveriges Rikes lag, 2010, s. 615, 
 Hellgren G, HU1905 Juridik för ingenjörer, 2014, KTH. 
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4.1 Hur ser en anbudsprocess ut? 
Nu när begreppen anbud samt process är beskrivna ska själva processen för ett anbud, 
anbudsprocessen, tas en vidare överblick på. 

Kunden befinner sig ofta i en komplicerad situation, det är först då kunden upplever problemets 
inverkan som antingen kan bero på hårdvaran eller mjukvaran. Industriellt kan det röra sig om att 
logistiken inom produktionen inte är tillräckligt effektivt för den produktivitet som eftersträvas. 
De inverkande orsakerna kan bero på att avvikelserna är alldeles för höga vilket därmed kan leda 
till driftstörningar eller kvalitetsbrister inom produktionen. Detta kan i sin tur bero på 
kompetensbrist bland personalen eller att maskinsystemet kräver en omprogrammering. Den 
maskinella åtgärden kan bero på att dess tekniska livslängd börjar dras ut eller en bristande 
service och underhållning. Alternativa lösningar mot problemet skulle kunna vara att som företag 
försöka höja kvaliteten i tillverkningsprocessen innan defekta produkter nås ut till slutkonsument 
eller ett potentiellt maskinhaveri. Detta är något som en eventuell automation av verkstaden 
skulle kunna lösa. En sådan lösning kan innebära ett önskat behov av automationskompetens i 
form av konsulttjänster. Vilket leder till att kunden behöver förändra och ställa om verkstadens 
befintliga layout eller byter ut dem befintliga maskinerna mot nya. Det är vid liknande ändrings- 
och tilläggsarbeten nyttan av ett industriellt projektbehov växer fram. 

Dagens industriföretag prioriterar allt mer att utveckla sin kärnverksamhet för att kontinuerligt 
kunna producera. Därför vänder kunder sig allt oftare till leverantörer som erbjuder industriella 
projekt och konsulttjänster vid behov av ändring och tilläggsarbeten. Det är vid sådana 
situationer en leverantör får sitt värde attraktivt inom kundmarknaden, genom nyttan av de olika 
lösningarna som erbjuds. Exempel på sådana projekt är allt ifrån utbyte av hårdvara till 
förändringar av produktionsflöden, etc. Som tidigare tillkännagavs under rubriken ”Historia” är 
Coor Service Management idag bland dem ledande företagen att ta sig an industriella projekt och 
konsulttjänster inom området industriservice. I och med att det allt mer än en tjänst som erbjuds i 
förhållande till den fysiska produkten, hårdvaran, så kan det antas att leverantörens 
kundorderpunkt (KOP) anpassas efter kundens behov. Vilket innebär att leverantören inte agerar 
förrän det finns en beställning tillgänglig och därmed levererar utifrån den kvantitet som behövs, 
i rätt tid. 

Detta drar bl.a. ner de rörliga kostnaderna, t.ex. bemannar leverantören inte nödvändiga 
konsulttjänster (programmerare, elektriker, operatörer, etc. samt ingenjörer för produktions 
processer, konstruktion och underhåll) förrän kunden lagt en beställning. Däremot finns det alltid 
fasta kostnader i form av omkostnader som binder kapital oavsett om en order lagts eller inte. 
Kostnader som dessa är oftast löner för fast anställda chefer, projektledare och ingenjörer. Dessa 
tjänstemän bör finnas tillgängliga med sin kompetens för att kunna få in någon form av intäkter, 
anbudera samt avgöra om ordern är tillräckligt lönsam. För att dessutom avgöra om leverantören 
med kort varsel hinner skaffa resurserna som krävs för ett projekt. 

Kunden har vid detta stadie klargjort förutsättningarna, analyserat nuläget och kommit fram med 
alternativa förslag på lösningar som anses vara lämpliga. Det blir därefter tid inom 
inköpsprocessen, ur kundens perspektiv, att välja en lösningsåtgärd. Ofta väljs den 
lösningsåtgärd som anses vara mest lönsam, vad kund därefter anses vara lönsamt värderas olika. 
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Vissa kunder prioriterar kortsiktigt och billigt, medan andra vill ha en långsiktig lösning som är 
dyrare fast mer kvalitativ.23 

Den lösningsåtgärd som anses vara mest lämpad får kunden genom att vända sig till alternativa 
leverantörer. Kontakten tas oftast upp från kundens sida genom telefon, mässor eller personlig 
kontakt. Själva problemet förs oftast ned i pappersformat i form av en kravspecifikation, all 
information kunden upplever vara nödvändig ska finnas dokumenterat, så som en analys och 
beskrivning av nuläget, etc. Underlaget ska vara tillräckligt för leverantören att avgöra hur 
problemet ska lösas och vad som krävs för en vidare planering av anbudet (kostnadskalkylering 
av offerten, etc.), innan det skickas ut inför nästa steg. 

Därför inleds en leverantörsbedömning innan kunden lägger en order. Här söker och jämför 
kunden olika leverantörer för att ta beslutet om vilken leverantör som anses vara mest lämpad för 
projektet. Detta sker genom att kunden undersöker leverantörens tidigare referenser. Där kollar 
kunden på hur tidigare projekt genomförts och vilka samt hur stora avvikelser som tillkom. 
Kunden utforskar vilka tjänster och produkter leverantören faktiskt kan erbjuda. Detta för att 
därefter kunna avgöra om de är kapabla till att slutföra projektet säkert och kvalitativt utan att ett 
behov kvarstår. När kunden slutligen valt vilka leverantörer som anses vara lämpliga skickas en 
anbudsförfrågan. I den ingår det oftast en mall med innehåll som ska besvaras, t.ex. krav på 
personalens CV, tillgängliga resurser, referenser, etc. Här gäller det att redan tidigt ha förberett 
bemanning av personal om affären leder till en eventuell accept.24 

Efter detta steg svarar leverantörer oftast med en offert som kunden studerar, en 
offertgranskning. Denna offert som inte anses vara så detaljerad kallas för budgetoffert (t.ex. 10 
st á 1 MSEK).25 Kunden säger sällan emot redan vid detta prisförslag då leverantören inte 
bevisat dess värde än. Däremot jämförs framför allt vilket pris, produkt, kvantitet som erbjuds, 
etc. i förhållande till övriga eventuella leverantörer. Detta är givetvis påverkande och en vanlig 
strategi där kunden försöker spela ut leverantörer mot varandra för att erhålla ett förmånligt 
pris.26 Som det kan läggas märke till redan nu är det sällan en affär avslutas med en ren accept 
samt att själva anbudsprocessen dessutom innehåller flera små processer och kan därmed anses 
vara ganska komplex. 

  

                                                 

23 Hansson C, HU1000 Industriell Marknadsföring, 2013, KTH. 
24 Hansson C, HU1000 Industriell Marknadsföring, 2013, KTH. 
25 Hansson C, HU1000 Industriell Marknadsföring, 2013, KTH. 
26 Kursbunt till kursen HU1000, Industriell Marknadsföring, s. 49 
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4.1.1 Förhandlingsmetoder 

Vid detta stadie förväntas det höga krav på kommunikationen mellan kund och leverantör för en 
smidig förhandling. Kravet på arbetssättet spelar också stor roll, dvs. hur leverantören väljer att 
kommunicera och förhandla. Det finns flera olika tillvägagångssätt, här kommer två alternativa 
förhandlingsmetoder att jämföras. De två olika metoderna som kommer att utmärkas och 
aktualiseras kallas för ”gammalt” och det andra för ”nytt”. Det ”gamla” anses aldrig ha ett slut, 
utan är mer oändlig än bestämd. Denna metod kan anses vara lite oorganiserad i och med att 
parterna går via ett max antal personer, i vissa fall en enda offertingenjör som får större delen av 
ansvaret. Parterna arbetar alltså inte direkt mot den vederbörande representanten (offertingenjör, 
inköpare, produktionstekniker, etc.) från respektive sida, utan mer indirekt. 

Ett scenario kan se ut som på så sätt att en offertingenjör som jobbar för leverantören har skickat 
en offert till en kund. Kunden väljer däremot att förändra ett och annat i offerten, tillägg och 
ändringar tillkommer. Offertingenjören som ofta inte har behörigheten att fatta alla beslut blir 
tvungen att kalkylera om kostnaderna. Kalkyleringen berör personalens ackordlöner som krävs 
för projektet, typisk personal kan vara programmerare och övriga konsulter. Kalkyleringen berör 
även projekttid (dvs. att ta betalt för rätt antal timmar), antal resurser, etc. Programmeraren och 
offertingenjören måste tillsammans med kravspecifikationen försöka förstå vad problemet är för 
en gemensam lösning, innan leverantörens personal kalkylerar tid och kostnad samt går vidare 
till nästa steg. Efter en överenskommelse krävs det ofta att vederbörande går vidare och får ett 
godkännande av en högre instans med fullmakt, för att därefter kunna skicka en ny offert. Det är 
sällan kunden blir helt nöjd och därför återkommer med ett nytt anbud. Detta leder i sin tur till att 
en ny offert skickas fram och tillbaka ett antal gånger innan båda parterna lyckats komma 
överens och gemensamt förstått sig på produktens faktiska funktion som lösning för problemet. 
Detta kan ta lång tid då offertingenjören steg för steg har till uppgift att finna lösningar och 
kontakter som anses vara lämpliga för uppdraget. I vissa fall kan det även förekomma ytterligare 
steg, nämligen en så kallad dörrvakt, någon som tar första svaret vid kontakt (t.ex. en 
receptionist, vakt, etc.). Vid ett sådant hinder försvåras kommunikationen och tar därmed längre 
tid.
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Fig. 2 – ”gamla” förhandlingsmetoden 

Det ”nya” arbetssättet som anses vara mer organiserat fungerar på så sätt att parterna samlar de 
kompetenser som krävs och finns till sitt förfogande för att tillsammans förhandla. Detta medför 
bl.a. att parterna på ett effektivare arbetssätt kan få en gemensam helhetsförståelse, förstå sig på 
och lösa kundens kravspecifikation. Här arbetar alla parter direkt med varandra, vederbörande 
representanter sitter samlade under en kortare tid för att komma fram till ett rimligt anbud med 
rätt prisvärde. Från leverantörens sida kan det vara en projektledare, programmerare, mekaniker, 
produktionstekniker, konstruktör, anbudsingenjör, etc. Från kundens sida ingår det roller som en 
påverkare (fack, skyddsombud som har hand om miljö/ ergonomiska frågor etc.), användare (en 
operatör eller dylikt), inköpare (ingenjör, så som en projektledare, produktionstekniker, etc.) och 
en beslutsfattare (kan t.ex. vara en avdelningschef eller en VD som fattar ekonomiska beslut). 
(Se fig. 2)  

Kund
• Kravspecifikation

Leverantör

•Offertingenjör (konsultarbete)

•Skickar svar (offert)

Kund
•Sätter nya krav
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•Eventuellt en förstudie

∞

•Pågår och upprepas om och om igen tills båda parterna lyckats till åstadkomma en 
överrenskommelse med en helhetsförståelse och rätt prisvärdighet.
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Fig. 3– ”Nya” förhandlingsmetoden. 

Vid denna tidpunkt förväntas det att leverantören har en detaljerad offert att redovisa för kunden, 
oavsett förhandlingsmetod. Denna offert innehåller allt ifrån pris, kvantitet, artikelnummer på 
eventuell maskin/ vara. Den detaljerade budgeteringen som tas upp vid detta stadie bör inte 
redovisas för tidigt, t.ex. vid offertgranskningen, i och med sannolikheten att kunden ska utnyttja 
informationen vid förhandling och granskning är relativt stor. Risken innebär därmed att 
leverantören lätt kan bli bortsållad av kund. Å andra sidan kan det innebära ett snabbt förtjänat 
förtroende och en eventuellt påskyndad affär. 27 

Tillvägagångssättet för att fatta ett beslut avspeglar sig relativt mycket, oberoende vilken 
förhandlingsmetod det är i frågan. Det är i stort sätt liknande roller som är inblandade från 
respektive part, beroende på vad det är för projekt det handlar om. Skillnaden är dock 
befattningarnas titel, där kunden och leverantören har sina befattningar för respektive roll. 

Det som skiljer sig mest åt är hur parterna, i synnerhet leverantören, väljer att gå till väga för att 
ta upp och därefter upprätthålla kontakten på under förhandlingen. Dessa faktorer anses vara 
både krävande och avgörande om leverantören får möjligheten eller ett avslag till att utföra 
projektet. Det kan handla om hur professionellt leverantören valt att kommunicera under 
förhandlingen för en bra relation.  

Med det så menas bl.a. hur pass tillgänglig leverantören har varit via mail/ telefon och hur 
leverantören valt att föra vidare kontakten på. Detta kan styras genom de förhandlingsmetoder 
som nämndes tidigare (”nytt”/ ”gammalt”) samt hur pass diplomatisk vederbörandes retorik är ur 
en taktisk aspekt.  
                                                 

27 Zanton R, Intervju, Sveriges Forskningsinstitut SP, 2014 
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4.1.2 Förhandlingstekniken 

Enligt undersökningarna som utfördes konstaterades även att pålitligheten är bland de främsta 
faktorerna till att det inte leder till en accept. Därefter kommer dialogen som nämndes mellan 
kund och leverantör, ärligheten i dialogen som utförs leder oftast till en bra relation. Pålitligheten 
är något som fås under tiden, bl.a. genom referenser och hur professionellt ärendet omhändertas. 
Genom bl.a. kommunikationen i förhållande till det praktiska arbetet. En leverantör kontra kund 
eller tvärtom med osäkerhet på tid och pris samt som inte ser det ur ett ömsesidigt perspektiv 
fångar inte intresset. Därför spelar även dialogen en stor roll för hur pass stort förtroende 
leverantören får. 

Ett resultat av leverantörens förhandlingsteknik kan ge ett ökat förtroende parterna emellan, 
leverantörens kompetens genom bemötning och hantering som lyfter fram uppmärksamheten 
från kundens sida. Under denna fas bör leverantören lära känna det faktiska behovet som kunden 
efterfrågar. Det är som sagt kunden som upplever problemet och leverantören agerar 
problemlösare. Hur pass effektiv relationen förblir är upp till hur bra förhandlingsteknik kund 
kontra leverantören har och tvärtom. En kund kan i tidigt skede uttrycka sitt behov och sälja 
problemet enkelt, även en leverantör kan visa sin brist på karaktär genom att direkt lägga fokus 
på fel faktor. Till exempel får kunden inget vidare intryck på en leverantör som endast är ute 
efter pengar och inte en bra relation samt en referens därefter. Det är främst upp till leverantören 
att uppleva kundens situation för att kunna anpassa den lösning som anses vara optimal. Som en 
vanlig vardagskonsument upplevs det ganska förvirrande med fler alternativ än vad som 
nödvändigtvis kan hanteras. Därför krävs det av leverantören som säljaren att sålla bort vad som 
anses vara irrelevant. Detta gör leverantören genom att bemöta kunden på en expertisnivå där 
leverantören ifrågasätter kundens problem, tills parterna gemensamt nått fram till grundorsaken 
och dess lösning. Det har under en undersökning konstaterats att det oftast blir fel om produkten 
ska säljas, produkten i sig uppfyller ingen funktion om den inte kan hanteras rätt. Om en 
leverantör med högre kompetens än kunden kan förhandla rätt och sälja funktionen genom att 
ligga tätt inpå och ifrågasätta, uppnås ofta det önskade resultatet. Till exempel kan det röra sig 
om en maskinpark med en maskin av flera som anses vara en flaskhals, pga den uppstår det 
mellanlager. Detta mellanlager kan lätt åtgärdas genom att införskaffa en mer effektiv maskin 
med rätt system inprogrammerad. Maskinen i sig behöver inte stå för en större kostnad än vad 
som hade budgeterats, som leverantör gäller det även att försöka förstå sig på hur mycket en 
kund vill spendera. I många fall väljer leverantören att sälja på för en vinnings skull, en maskin 
med högre prestanda förmåga än vad som krävs för ett betydligt högre precis än vad kund 
egentligen hade tänkt spendera. Detta är en orsak som inte skulle leda till en bra referens, som i 
sin tur skulle kunna leda till att leverantören tappar förtroende ute hos kund ute på marknaden.28 

Ofta säljs hårdvaran eller mjukvaran som produkt och inte funktionen under förhandlingen. 
Kunden, utan kompetensen, ser inte de åtskilda produkterna och förstår inte helheten som 
leverantören egentligen försöker att leverera. Något som i praktiken inte kan anpassa produkten 
till behovet och situationen försvårar vägen till en potentiell affär. Här påbörjas ofta en mer 
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avancerad förhandling i form av en teknisk och ekonomisk. Det är ofta mjukvaran och 
kringtjänsternas funktion som tillför hårdvaran sitt värde, vilket i sin tur är där mervärdet i 
investeringen ligger. Detta innebär att det skiljer sig relativt mycket åt mellan att endast vilja ha 
en ny maskin eller en ökad produktivitet. För en ökad produktivitet kan det krävas en ny maskin 
med bättre prestanda.29 

Det är framför allt där ännu en kompetensbrist hos kunder råder när det är tid att välja rätt 
leverantör för att åtgärda problemet. Kunden prioriterar hellre efter en snabb, billig och enkel 
lösning som kan anses vara tillfällig och kortsiktig. Den lösning som anses vara bäst rent tekniskt 
behöver inte alltid vara mest att föredra ur ett ekonomiskt perspektiv. Att införskaffa den nya 
maskinen med sina funktioner ger ingen nytta om den inte kan anpassas till rätt nivå, hanteras 
och programmeras in rätt. Där ligger ännu ett problem med leveransen av produkten. Kunden 
missar ofta kringtjänsterna för den fysiska produkten som berör service arbetets helhetslösning. 
Det kan vara att kunden som förväntar sig den nya maskinen inte kalkylerat med att det påverkar 
verkstaden i större omfattning.30 

I vanliga fall kan det röra sig om att sladdar runt om i verkstaden kräver ett byte pga att de 
åldrats och förslitits, vilket påverkar maskinens kapabilitet (glapp, etc.). Eller att de står 
felplacerade, vilket kan ses som ett hinder ur en logistisk arbetsmiljö aspekt. Det kan även handla 
om att de är felkopplade och onödiga komponenter som tar plats och elektricitet vilket kostar 
(ibland kan det vara mer lönsamt att låta en maskin stå på vänteläge än att stänga av och starta 
om). 

Därför anses kravspecifikationens tydlighet som kunden utfärdar vara ännu en faktor som är 
avgörande och krävande för kommunikationen under förhandlingen. Dess innehåll ska anses 
vara tillräckligt bra förutsättning att arbeta på och utgå ifrån mot osäkerheten för leverantören. 
Problemet är dock att kravspecifikationen kunden utfärdar anses inte alltid innehålla tillräcklig 
med information. Det kan ofta finnas relevanta faktorer som värderas och prioriteras annorlunda 
ur externt perspektiv i förhållande till ett internt.31 

För att undvika så mycket potentiell problematik som möjligt genomförs oftast en förstudie som 
en förebyggande faktor. En förstudie är något som kan ske både externt och internt där 
leverantören analyserar det faktiska problemet i helhet för att kunna finna den optimala 
funktionslösningen. All nödvändig information samlas och dokumenteras för en mer omfattande 
förståelse. En förstudie efterfrågas nödvändigtvis av leverantören som tar initiativ och agerar 
eller erbjuds av kunden. Det är kunden som fattar beslut om att ge den externa parten tillgång till 
arbetsplatsen där produkten ska införas. Detta ger leverantören en verklig bild av situationen, 
arbetsplatsens miljö i förhållande till vad som ligger bakom kravspecifikationen i ett 
pappersformat. Med andra ord kan leverantören begripa vad som verkligen behövs göras utöver 
det som tidigare uppfattats med hjälp av en kravspecifikation. Vilka tilläggstjänster kunden har 
missat ur leverantörens perspektiv som bör tas med att förhandla om redan i tidig fas istället för 

                                                 

29 Zanton R, Intervju, Sveriges Forskningsinstitut SP, 2014. 
30 Zanton R, Intervju, Sveriges Forskningsinstitut SP, 2014. 
31 Zanton R, Intervju, Sveriges Forskningsinstitut SP, 2014. 



2015‐05‐23 

26 

 

att tilläggas under själva processens gång. Detta anses även vara relevant i sådant syfte för att 
uppnå den kvalitativa produktfunktionen och därmed en kommande nöjd kund. Påföljden 
innebär också ett litet mer personligt platsbesök och därmed en faktisk bild av parterna emellan. 
Vilket i sin tur anses som något mer positivt och seriöst.32 

Det blir svårt för leverantören att kommunicera med rätt termer, om inte det faktiska problemets 
befintlighet har upplevts. Därför försvårar det situationen för en leverantör utan en förstudie och 
en kravspecifikation att under förhandlingen försöka förmedla den betydande funktionen 
produkten faktiskt erbjuder. 

Förstudien som utförs för en mer specifik och noggrann dokumentering är något som kostar i 
både arbete och tid. Denna kostnad kan i sin tur stå för en procentuell andel av projektet i helhet. 
Beroende på om det leder till en accept eller inte kan leverantören därför fånga till sig 
uppmärksamheten. Genom att bl.a. försumma kostnaden för den utförda förstudien, leverantören 
subtraherar om kunden börjar tveka. Att tillföra en sorts addition genom att inkludera extra 
arbeten är något som bygger på investeringens mervärde, innehållet ger kunden en ny syn på 
detaljer som skapar helheten. Denna sorts tillvägagångssätt kan även bero på att leverantören vill 
undvika en vidare diskussion i affären och extra betänketid. Diskussioner som kan riskera att 
leda till osäkerhet från kunden då små faktorer börjar påverka och att kunden börjar ifrågasätta 
leverantörens erbjudande. Det önskade resultatet förblir därmed en påskyndad process, en 
snabbare affär. Ibland är det även mer lönsamt för kund att beställa projektet för att undvika 
kostnaden för förstudien då den kan stå för en relativt hög andel av projektets totalkostnad. Allt 
som i sin tur innebär en försummad kostnad är en besparing i sig för kunden, vilket är något som 
alltid uppskattas ur ett ekonomiskt kundperspektiv. En besparing för kunden innebär i 
motsvarande fall för leverantören en minskad lönsamhet, dock inte nödvändigtvis. Det är vid 
sådana tillfällen där en mindre uppoffring av leverantören sker en relation byggs upp, ett 
förtroende parterna emellan samt en vidare referens. Potentialen för nya affärer växer och håller 
därmed konkurrenter borta från kunden. Hur pass mycket leverantörens lönsamhet påverkas och 
vart gränsen för acceptansen av affären går beror mycket på hur stor och viktig kunden samt 
projektet är för leverantören långsiktigt. Detta dilemma är typiskt svårt att bedöma utifrån 
”Porters fem krafter” som tidigare beskrevs.33 

I övriga fall är förstudien något som tas betalt för, i synnerhet om det är en förstudie med 
lösning. I de flesta fall är det även så att förstudien ofta innehåller en eller flera lösningar till det 
faktiska problemet som uppmärksammas. Därför behandlas en förstudie i vissa fall som ett 
projekt i sig och kan därmed tillgodoses som ett underlag för det kommande projekt arbetet.34
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4.2 Vem har behörighet? Vem lägger order? 
Ett ämne som inte behandlats under denna rapport är vem som är den faktiska kunden eller 
leverantören. Självfallet är det industriella företag i frågan, i detta sammanhang fokuseras det 
emellertid mer på vem som är representanten från respektive sida. Med representant åsyftas det 
från kundens sida på beställare/ inköpare och från leverantörens sida på säljare.  

En upprepande situation som brukar förekomma i liknande affärer är att leverantören som säljare 
förhandlar med en icke beslutsmässig representant under själva anbudsprocessen. Detta skapar 
en problematik under anbudsprocessen. Konsekvensen förblir en kostnad i form av tid och 
pengar som leverantören spenderat ineffektivt och inte har råd att slösa bort. Likheten förblir en 
alternativkostnad.35  Alternativkostnaden vid fall som dessa kan vara att ett företag som Coor 
Industriservice väljer att behålla konsulter till sitt förfogande ifall att ett större projekt finns 
potentiellt under tänkbar förhandling. Dessa konsulter som inte tillför något arbete innebär en 
tillfällig kostnad. Sådana konsulter som finns till leverantörens förfogande kan nyttjas på ett mer 
effektivt sätt. Detta genom att leverantören skickar ut sina konsulter på korttids kontrakt där 
lönsamheten leverantören erhåller emellertid är lägre. Nyttan blir dock att leverantören kan med 
hjälp av intäkterna täcka kostnaderna för konsulterna (lön, etc.). Resultatet förblir därmed en 
plus/ minus noll utgift i leverantörens resultaträkning. Ännu en effektiv fördel leverantören kan 
använda sina konsulter på med hjälp av korttidskontrakt är att dessa konsulter underhåller 
kundens verksamhet och därmed håller konkurrenter borta från kunden.  

Om kommunikationen hålls med en icke beslutsmässig representant för en potentiell accept 
under anbudsprocessen innebär det oftast ett dubbelarbete. Sådant dubbelarbete innebär att det 
som leverantören tidigare gått igenom med kundens representant kräver en upprepning av 
erbjudandets förklaring för den person som anses vara beslutsmässig. Risken är dock att 
kompetensen börjar skilja sig åt och därmed intresset. Finns varken intresset eller kompetensen 
är risken stor att parterna lätt missförstår varandra. Orsaken till detta beror väldigt mycket på den 
beslutsmässiga representantens befattning. Beroende på befattningen skiljs därmed intresset och 
kompetensen relativt mycket åt. Detta påverkar i sin tur termerna vederbörande representant 
använder sig av vid uttal och uppfattning. Helhetsförståelsen blir ofta svårbegriplig i slutändan 
vilket gör fallet helt oväsentligt när frågan tillfaller på priset. 

En beslutsfattare (chef, VD eller dylikt) talar och ser ekonomi, dvs. att intresset faller på pengar 
och väljer därför en tillfällig åtgärd för det befintliga behovet som är billigare oavsett 
leveranskvalitet. En kostnad kan tolkas som en utgift och kortsiktig besparing för vissa. Men för 
andra som en investering som genererar en mer långsiktig besparing i form av intäkter och lägre 
utgifter. 

En produktionstekniker ser t.ex. siffror i form av effektivitet/ produktivitet, dvs. hur mycket 
slöseri av resurser det förekommer och hur många produkter det kan produceras per tidsenhet. 

En mekaniker/ tekniskoperatör formulerar och ser problem, att maskinen stannar. Även dess 
funktioner, vad produkten kan erbjuda samt prestera med för fördelar jämfört med tidigare. 
                                                 

35
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Problemet i sig kvarstår då det fortfarande blir ett dubbelarbete som kan jämföras med den 
”gamla” förhandlingsmetoden. Lösningen att direkt gå på den som anses vara mest berättigad 
kommer fortfarande vara svår att komma åt och övertyga direkt. Utan omvägen har sin orsak 
genom att leverantören upplyser och därmed fångar intresset från respektive representant. Så 
som användaren (operatören), inköparen (produktionstekniker eller annan ingenjör) samt 
beslutsfattaren (chef, VD eller dylikt). På så sätt fångas även uppmärksamheten ur olika 
perspektiv. 

Alternativet anses dock inte falla på leverantörens beslut, utan mer som ett naturligt sätt att 
arbeta sig fram på. Normalt sätt blir varje instans för respektive ansvarsområden delegerad med 
en viss behörighet. Beroende på projektets storlek finns oftast möjligheten för högre behörighet 
med krav på dispens, beroende på om det anses vara lönsamt och nödvändigt. 

Det optimala skulle vara om parterna (kunden och leverantören) utgår från den ”nya” 
förhandlingsmetoden, där parterna samlar kompetenser för att få en gemensam helhetsförståelse 
av den funktion som produkten faktiskt erbjuder. För att få den gemensamma helhetsförståelsen 
krävs det att parterna med respektive representanter förstår sig på varandra. Detta görs på enklast 
sätt genom att vederbörande representanter samspråkar med samma termer. Just därför anses det 
vara optimalt att samla nödvändiga kompetenser för att öka sannolikheten att få den 
gemensamma helhetsförståelsen som eftersträvas. Det kan vara den karaktär som förstår sig på 
produktens funktion som fungerar som en mellanhand för att kunna förmedla vidare till 
resterande parter som krävs för ett beslutstagande. Följden av denna tillvägagångssätt är att 
leverantören i slutändan kan leverera rätt produkt med rätt prisvärdighet. 

Som tidigare nämndes kan det i många fall levereras mer eller mindre än vad kunden faktiskt 
efterfrågat och förväntat sig. En orsak som nämndes var bl.a. hur vederbörandes 
förhandlingsteknik utspelas. Missförståndet kan i sin tur oftast bero på att respektive 
representanter inte talar med samma termer samt den oorganiserade metoden parterna väljer att 
förhandla på. Vilket kan dras likheter med den ”gamla” förhandlingsmetoden. T.ex. så lyckas 
vederbörande representant inte få fram de exakta orden när ett budskap ska skickas från en part 
till en annan genom en tredje person. Utan varje part delar med sig av sin version vilket i 
slutändan blir en redigerad version i form av sin egen uppfattning, i förhållande till den faktiska. 
Detta är naturligtvis inte det enklaste alternativet då alla innehar var och sin arbetsposition och 
blir därmed flexibla på sina sätt, gällande tid och plats, etc. 

I bästa tänkbara fall leder all uppoffring av tid och pengar för hela processen till en accept i 
slutändan. I värsta tänkbara fall kan det leda till av ett avslag och därmed en alternativkostnad. 
Vilket innebär att leverantören gått miste om denna affär samt de affärer som lagts åt sidan då 
leverantören prioriterat den befintliga affären före. 

Andra kapitlet (”2 kap. Om fullmakt”) i lagbokens handelsbalk handlar om när vederbörande har 
fullmakt och styrker regelbrott mot överträdande av behörighet. 

HB: 10§ – Talar om en så kallad ställningsfullmakt, dvs. vart gränsen för behörigheten går för 
sin befattning. Sådan situation kan vara då en anställd inom ett företag erhåller en befogenhet att 
handla inom i förhållande till sin befattning. Beroende på vilken titel det handlar om varierar 
fullmakt. 
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Denna paragraf berör både sin egen arbetsposition eller annans tjänst vederbörande fått kliva in 
och vikariera inom. Beroende på vad avtalet för vikarietjänsten säger finns även gränser på hur 
pass beslutsmässig vederbörande blivit, på fullmaktsgivarens namn.36 

HB: 11§ - Säger att den som erhållit en fullmakt men överskridit den i förhållande till 
fullmaktsgivarens instruktioner gör affären icke sluten, då tredje parten (kunden) borde ha insett 
detta.37 

Enligt undersökningen som gjordes kunde det bekräftas att det finns gränser för hur hög 
behörighet vederbörande representant har att handla inom. Gränsen i sin tur skiljer sig åt relativt 
mycket för varje tjänst, beroende på hur hög befattning och förtroende vederbörande representant 
har desto högre fullmakt. 

Det är den som sitter med budgeten som fattar beslutet, varje projekt har en viss budget att 
spendera fritt utan att ansöka om tillstånd. Där är det i stort sätt projektledaren som sitter med 
ansvaret. Generellt sätt drogs exemplet upp att en chef kan sitta med en miljon summa i sin makt 
att disponera, medan en VD kan sitta på en 10 gånger så högre summa. Om någon är i behov av 
mer resurser/ kapital (t.ex. pengar) krävs ett godkännande av Vd:n eller dylikt med en högre 
fullmakt.38 

En produktionstekniker har t.ex. inte behörigheten att handla för över den summan fullmakten 
tillåter med sin auktoritet, enligt 10§. Sådan situation ger även leverantören en viss skyldighet att 
se över. Leverantören får inte försöka sälja sig på något som anses vara relativt dyrt i förhållande 
till kundens befattning, om det råder god tro hos leverantören, enligt 11§. En leverantör skulle 
därmed agera i ond tro om leverantören gått med på ett anbud med relativ hög prissumma för en 
produktionstekniker att handla inom.39 

Om en produktionstekniker fått ta över tjänsten som produktionschef finns möjligheten att 
handla med en högre behörighet, om instruktionerna för vikarietjänsten tillåter oavsett auktoritet, 
enligt 10§. 

Sedan finns det andra skäl som är avgörande, t.ex. en produktionstekniker inom ett stort bolag 
som har i åtanke att införskaffa en ny maskin, service arbete, verktyg, etc. kan ibland inte utföra 
beställningen utan att ha fått godkännande av inköpsavdelningen. Inköpsavdelningens uppgift är 
dels att handla operativt och strategiskt. Om en stor kund vänder sig till en leverantör får denna 
leverantör en stor plats ute på marknaden och kan bli allt för bekväm samt börja ställa krav på 
sin kund. Därför får inte en beställare alltid handla operativt, dvs. med befintliga 
leverantörsavtal. Där ligger hotet hos leverantören, om inköpsavdelningen ska börja hantera 
ärenden mer strategiskt genom att söka efter nya leverantörer ute på marknaden. 

                                                 

36 Gregow T, Sveriges Rikes lag, 2010, s. 611, 
Hellgren G, HU1905 Juridik för ingenjörer, 2014, KTH. 
37 Torkel G, Sveriges Rikes lag, 2010, s. 611, 
Hellgren G, HU1905 Juridik för ingenjörer, 2014, KTH. 
38 Zanton R, Intervju, Sveriges Forskningsinstitut SP, 2014, 
39 Intervju med SP, Zanton R, 2014 



2015‐05‐23 

30 

 

Anledningen till att det nämns projektledare i vissa fall och produktionstekniker i andra är för att 
titeln har sin betydelse och kan skilja sig relativt mycket. En projektledare kan sitta på en 
varierande budget och kan vara allt ifrån senior till en junior och därmed sitta på stora eller små 
projekt. Med detta åsyftas att en projektledare nödvändigtvis inte behöver vara något specifikt, 
utan kan vara allt ifrån en chef till en konstruktör, programmerare, produktionstekniker, etc. 
Projektledare rollen är oftast något som tilldelas allt eftersom med en viss budget och kan 
delegera ansvaret inom projektgruppen, är en mer periodiserad arbetsform. 

Syftet med att det nämns produktionstekniker i vissa fall är att befattningen ingenjör försöker 
betonas. Det skulle lika gärna vara någon annan slags ingenjör i form av konstruktör, etc. Dessa 
ingenjörer är ofta delegerade med sin befogenhet och ingen varierande sådan. Såvida 
vederbörande inte ansökt om någon dispens för någon form av ändring och tilläggsarbete 
(projekt). En produktionstekniker kan alltså starta ihop ett eget projekt med sin delegerade 
budget att spendera till sitt förfogande. 

 

 

Fig. 4 – Behörighets hierarki. 

Precis som informationen från leverantörsbesöket (Coor Industriservice, Skövde) kunde dela 
med sig är det vanligt att kunden inleder en kontakt. Denna kontakt brukar leda till att inköp 
blandar sig i och förmedlar om att beställaren inte är delegerad med befogenheten att ta beslut, 
som i sin tur kan leda till ett juridiskt avslut. Alltså har inköpsavdelningen en stor inverkan på 
beslutsfattningen, såvida vederbörande representant (beställaren) inte är beslutsmässig med en 
viss budget. Därmed kan slutsatsen dras att det är den som sitter på budgeten som fattar beslutet 
och beroende på priset bör vederbörande part anpassa sitt anbud till den representant 
kontaktrelationen hålls med.40   

                                                 

40 Karlsson C, Besök, Coor Industriservice, 2014 
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4.3 Vad händer när en accept nås? 
Vid en accept har alltså ett avtal kommit till ända och en orderläggning skett genom att båda 
parterna har kommit överens. Här ska produkten kunden lagt order på levereras enligt avtalet 
som slutits mellan parterna. Detta innebär också att ordern tagits emot samt skickats vidare för 
en administrativ behandling av resursförberedelse för en vidare leveranstillgänglighet. Vid detta 
stadie bör även en riskanalys och rekryteringsprocess av rätt bemanning vara färdigt för en 
kortare ledtid. Även en färdigställd order av en eventuell transport enligt den detaljerade 
budgeten bör ligga tillhands. Problematiken vid detta stadie, när ordern har lagts, är att en 
oönskad tystnat uppstår då kunden förväntar sig att leverantören ska få det gjort. 

Beroende på om en kortsiktig eller långsiktig funktionslösning, den tekniska lösningen, har 
beställts brukar kostnaden för förstudien försummas och därmed ingå i projektet. Förstudien är i 
stort sätt mest gynnsam för den funktionslösning leverantören vill leverera. I övriga fall är det 
endast leverans efter kundens krav och specifikation utan vidare diskussion och tid på 
kringtjänster och resultat, etc. 

Inom stora företag som Scania, AstraZeneca, Volvo, Crane Currency, etc. där flödet är igång 
kontinuerligt är det stor störningskänslighet och därmed höga krav på omställningar när 
förändringar ska genomföras. Därför sker oftast större projektarbeten under helgdagar, efter 
kundens leveranskrav, då produktionen antingen står stilla eller under ett planerat stopp för 
underhåll eller dylikt. Hur pass stor tidsmarginal det är mellan upplysning av uppdraget till 
önskat start av utförande sätter en viss press på leverantören och påverkar även prestationen. All 
insamling av resurser kan ske mer impulsivt än genomtänkt vilket är en kvalitetsfråga i sig.41 

Därför har även leverantören som agerar säljare av den faktiska produkten ute på marknaden sina 
leveransvillkor. Dessa villkor anpassas och avgörs mycket av det pris, kvantitet samt kvalitet 
som det avtalats om. Leverantören bör t.ex. inte leverera mer än för vad som förväntas att betalas 
av kund både i kvantitet samt kvalitet enligt överenskommelse. Med kvantitet sammanhang 
menas så som utsträckning i tid, mängden resurser leverantören spenderar (som t.ex. manskap, 
maskiner, etc.). 

Med kvalitet syftas det på att som leverantören inte bör leverera mer funktion i förhållande till 
produkten samt hur noggrant och perfekt själva genomförandet sker. 

Det är oftast vid sådana sena tillfällen det tillkommer tilläggsarbeten vilket kunden sällan 
uppskattar i och med de kostnader som tillkommer inte ingått i kundens affärsbudget. Orsaken är 
att parterna missförstått sig på varandra och inte varit tillräckligt tydlig om vad som efterfrågas. 
Något som inte upptäcks förrän projektarbetet närmar sig sitt slut. 

Kunden har inte insett värdet förrän det är en aning försent och kan innebära omarbete. Utan 
misstaget att endast räkna med hårdvaran/ mjukvaran som en befintlig lösning åt problemet och 
inte funktionen som bl.a. uppnås med kringtjänsterna är den faktiska förlusten för kunden. Dessa 

                                                 

41 Zanton R, Intervju, Sveriges Forskningsinstitut SP, 2014,  

Karlsson C, Besök, Coor Industriservice, 2014. 
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oplanerade tilläggsarbeten från vardera sida som tillkommer kan som tidigare förklarades bero 
på att kundens kravspecifikation inte gett en tydlig helhetsbild, en dålig kommunikation. Men det 
kan även bero på att leverantören inte utfört en tillräckligt bra förstudie för en mer faktiskt bild 
av situationen. Konsekvensen av detta kan leda till en försening och därmed en missnöjd kund i 
efterhand när kunden insett att allt inte fungerar som förväntat och att ett nytt problem uppstått. 

En självklarhet är att leverantören vill få en god relation och förbli en bra referens genom att 
försöka leverera så bra som möjligt. Men att bemanna med mer personal än vad som förväntas 
binder bara kapital i form av onödiga kostnader. Vilket däremot kan komma att bli dyrare om 
påföljden leder till mer tilläggsarbeten och därmed eventuella förseningar. Uppföljning av 
resultatet anses därmed vara ett viktigt förbättringsverktyg för båda parterna inför kommande 
uppdrag. 

I och med att leverantören som erbjuder industriella projekt och konsulttjänster inte alltid har det 
utbud kunden efterfrågar tillgängligt leder ofta till att leverantören vänder sig till mindre 
leverantörer i form av tredje part i affären. Om det berör service och underhålls arbete av 
maskiner kan leverantören bemanna elektriker, programmerare som konsulter. Annars är det 
vanligt att leverantören vänder sig till mindre leverantörer och inleder ett samarbete för snabb 
bemanning av elektriker och programmerare, etc. för att utföra arbeten med kontrakt. Orsaken 
till att personal inte finns till leverantörens förfogande kan bero på flera faktorer. Antingen att 
leverantören har kontrakt med annan kund där konsulter befinner sig och arbetar under tillfället. 
Eller att de har skickats ut på längre konsultuppdrag då det var det mest lönsamma alternativet 
för tillfället. 

Vid större projekt, så som ombyggnationer av en maskinpark krävs det betydligt mer resurser. 
Utöver personal (konsulter, etc.) kan det för de industriella projekten krävas diverse produkter i 
form av hårdvaror (maskiner, etc.). Dessa maskiner får leverantören genom ytterligare extern 
part. Denna part som levererar den hårdvaran kan både vara nationellt eller internationellt 
geografiskt placerad, vilket gör att själva logistiken blir mer komplext. Kommunikationen blir 
försvårad och transporttiden blir längre. Som leverantör blir det ett arbete i sig att granska 
produktens befintliga skick, i värsta fall hinner inte det utföras. Det i sin tur kan resultera att 
kunden får en hårdvara i oönskat skick och kapabilitet levererad. Detta pga att maskinen i sig 
inte presterar eller att leverantören levererat fel slutfunktion. Detta gör att leverantören behöver 
reklamera varan och skicka tillbaka den, vilket tar ännu mer tid. Konsekvensen av detta förblir 
att projektet i helhet försenas, vilket inte är acceptabelt utifrån ett kundperspektiv. 
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4.4 Konkurrensstrategier 
Att leverantören (Coor Industriservice) inleder ett samarbete med externa mindre leverantörer 
lokalt eller mer geografiskt utspridda är något som kan anses vara ett strategiskt drag 
konkurrensmässigt. Genom att integrera med en form av mindre leverantör med liknande utbud 
på marknaden får leverantören mer kontroll och ökade marknadsandelar. Som tidigare påvisades 
under rubriken ”Historia” har Coor Service Management en tendens att köpa upp mindre företag 
och därmed utöka utbudet samt kapaciteten. Ett ökat och diversifierat utbud är något som lockar 
till sig kunder, så länge leverantören agerar professionellt, vilket även nämndes som en av 
porters krafter. Rent hypotetiskt är en underlättad vardag önskvärt för alla kunder. En hög 
kundservice gör att kunden undviker kontakt med flera olika leverantörer när kunden vet att det 
som efterfrågas kan införskaffas från en enda större leverantör. 

Att Coor Industriservice som leverantör nyetablerar sig just i Södertälje är ingen tillfällighet. Ola 
Lindgren som tidigare arbetat i samma bransch, för lokalkonkurrenten och har sett möjligheterna 
i marknaden. Visioner som ett företag inte delar är nu till Coor Industriservice fördel. En 
expansionsförflyttning rent geografiskt anses vara ett strategiskt försvarsdrag i form av en attack. 
Som utmanare i marknaden kan det utifrån teorier antas att Coor Industriservice har inlett en 
form av så kallad ”frontalattack”, där Coor Industriservice angripit konkurrentens styrkor. Vilket 
anses vara lokalkonkurrentens största kund, Scania, som man börjat förhandla med. Om 
lokalkonkurrenten har gått från att leverera 80 % till en minskning kan det innebära dramatiska 
förluster för ett sådant företag utifrån ett helhetsperspektiv. Bekvämligheten med att vara ett 
helägt dotterbolag till Scania kan komma att kosta om leverantören (lokalkonkurrenten) inte 
presterar. I synnerhet om ett stort industriföretag som Scania börjar agera strategiskt. Med ökad 
konkurrens i Södertälje kan det vara till en fördel för Coor Industriservice. En leverantör med ny 
kompetens ur nya perspektiv är något ett industriföretag som Scania med yttersta sannolikhet 
skulle vilja ta del utav. 

Som marknadsledare inom Södertälje har lokalkonkurrenten även flanker (det vill säga 
öppningar för konkurrenter i form av svagheter). Andra stora företag som ligger inom 
geografiskt avstånd får mindre leverans från lokalkonkurrenten i och med att de får majoriteten 
av sina beställningar från Scania. Det förblir därmed en öppning för Coor Industriservice, att ta 
tag i industriella företag som AstraZeneca, Crane Currency, Telge koncernen, etc.42 

 	

                                                 

42 Hansson C, Kursbunt till kursen HU1000 Industriell Marknadsföring, s. 61‐68, 2013, KTH. 
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5. Slutsats och rekommendationer 
Forskningen kring produktens funktion gick inte enligt den plan som förväntades. En hel del 
komplikationer försvårade vägen till en mer konkret produkt i form av en lösning. Dessa 
komplikationer berodde bl.a. på att det var ett helt nystartat företag med ett fåtal kunder och 
därmed bristande resurs underlag. Men även att uppgiften ansågs vara för stort omfattande och 
komplicerad i förhållande till de akademiska kraven och förväntningarna. Vägen försvårades 
inte, utan tvärtom, avgränsningarna underlättade en del och de nya målen förenklades. Med hjälp 
av erfaren kompetens kunde grundorsaken till problemet tas upp och därmed utgås ifrån. 
Nämligen vägen till att komma fram till en förståndig och ömsesidig problemlösning. Från det 
att kunden befinner sig i en situation och att problemet upptäckts för att få upp en kontakt med 
ett första anbud. Tills den sista offerten har skickats och ett affärsavtal kommit till ända. Kärnan i 
det hela är förhandlingsprocessen, för att nå fram till accept och ett avslut med en potentiell 
affärsrelation. Med hjälp av de resurserna som fanns tillgodo kunde olika metoder utnyttjas för 
att få fram den information och fakta som behövdes för att analysera nuläget och situationen. 
Kundbesöken, observationer och studielitteratur var tillräckligt med underlag för att nå ett 
relevant resultat av uppdragets mål. Visserligen hade det blivit mer gynnsamt med fler 
kundbesök för att kunna reflektera ur olika perspektivbasis. Men det som emellertid upplevdes 
var att svaren på de frågeställningar som fanns tillgängliga lutade sig mot liknande paralleller av 
åsikter och värderingar. 

5.1 Prisförhandling 

Som tidigare kunde visas har pris-, kvalitets- och ledtidsfrågor en inverkan på missnöjdheten 
bland kunder och är bland de främsta orsakerna till att en affär inte leder till accept. Den slutsats 
som kan rekommenderas gällande pris som anses vara det första kunden prioriterar blir att 
försöka bygga på ett mervärde på. Ständigt addera små detaljer som i slutändan skapar en helhet. 
Att även subtrahera mindre arbeten som kan ingå i projektet för ett alternativt bättre avslut och 
därmed få till ett större kontrakt. Mindre envishet kring mindre arbeten i förhållande till 
projekten kan en god referens skapas. 

Kärnan bakom en lyckad relation verkade allt mer och mer ligga bakom kommunikationen. 
Därmed bör Coor Industriservice som leverantör ständigt hålla kontakten med sina kunder 
genom hela affärens ledtid. Detta bygger även på en mer långsiktig relation. 

Att få till en bra kommunikation innebar även hur vederbörande parter bör tala med samma 
termer. Parterna behöver vara tydligare för att undvika missförstånd och även återkoppla oavsett 
om brist på kompetens råder eller inte. Något som tidigare kunde deklareras för att lättare kunna 
förstå sig på varandra och därmed värdet ur olika aspekter. Att ha en offertingenjör, alternativt en 
inköpare som mellanhand mellan beställare (kund) och säljaren (leverantör) har sin fördel. Men 
problematiken låg i en del missförstånd under tiden däremellan. Att istället samla kompetenser 
under samma tillfälle mer personligen och mellanhänder därtill skulle eventuellt kunna 
underlätta förmedling av produktens funktion och dess värde. Detta kan genomföras om den 
”nya” projektmetoden tillämpas. 
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Punkter som bör ligga till grund för varje affär är:  

 Arbetets omfattning  

 Arbetets ledtid, pris inklusive moms 

 Hur ändring och tilläggsarbetens bör hanteras/ undvikas 

 Vem som står för att leverera vad  

 När och hur betalning sker med eventuella avdrag. 

 

För att dessa ovanstående punkter skall kunna uppfyllas och en lyckad affärsrelation parterna 
emellan ska kunna komma till ända, genom accept spelar nedanstående faktorer roll: 

 Kommunikation; ständigt hålla en dialog med bra retorik med kunden och hålla 
kontakten för en bra service. Det är servicen som lyfter fram värdet och är där den stora 
inkomsten ligger, inte den faktiska produkten. Därmed är det viktigt att ständigt hålla 
kontakten genom hela ledtiden, även efter att leveransen har slutförts. En bra relation 
kräver återkoppling, hålls kontakten är sannolikheten att kunden återkommer med fler 
uppdrag stor. 

 Tydlighet, kunna förstå sig på varandra genom tala med rätta termer. Denna punkt kan 
uppfyllas genom den förhandlingsmetod som tidigare beskrevs, den “nya” 
förhandlingsmetoden. Genom denna undviks missförstånd. Samtliga kompetenser finns 
samlade för att kunna tolka varje krav och önskemål på rätt sätt. Dessutom undviks 
sannolikheten att en förhandling med en icke beslutsmässig representant hålls och 
därmed ett juridiskt avslut. 

 Ärlighet, som leverantör agera professionellt genom att ifrågasätta kundens behov i 
expertisnivå. Genom detta kan produktens funktion få ett helt nytt värde bevisat. 
Leverantören får det oftast genom att genomföra ett platsbesök i form av en förstudie. 
Kostnaden för denna förstudie kan leverantören försumma och inkludera i projektet för 
att undvika extra betänka tid gällande ännu en kostnadsfråga. Ett sätt att vinna förtroende 
och tillit på. 

Ser leverantören till att upprätthålla dessa punkter kan en bra referens skapas.  
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5.2 Affärsrelation 
Under denna rapport har en del tagit upp kring vad som leder till en bra relation, hur dialogen 
parterna emellan spelar roll. Däremot har inget vidare konkret exempel tagit upp huruvida 
leverantören kan leva upp till kundens krav genom att leverera det kunden faktiskt vill ha, vilket 
var själva problemet från första början. För att kunna nå en nöjd kund och leverera en bra 
slutprodukt har slutsatsen tagits att det är ett tankesätt som lägger tyngd på rotorsaken som spelar 
roll. Utifrån all analysering som gjorts kan det konstateras att det är viktigt att leverantören kan 
göra en rotorsaksanalys kring det faktiska problemet och därefter leverera en funktion. En 
leverantör som endast levererar en produkt och ingen funktion har inte spenderat tillräckligt med 
tid åt att analysera de bakom liggande faktorerna kring det faktiska problemet. Ur besöket togs 
det upp ett typiskt exempel, att en robot som stannar upp allt för ofta kan lösas med en 
omstartsknapp, en simpel produktlösning utan någon vidare märkvärdig funktion. En leverantör 
som vill tänka mer långsiktigt och skapa fler affärsmöjligheter bör tänka ur fler och nya 
perspektiv, vilken grundorsak ligger bakom ett robotstopp, etc. En väg att komma fram till 
sådana svar är bl.a. genom att använda sig av kvalitetsverktyg som ”5-varför”. Ett 
ingenjörsverktyg som enligt teorier säger efter att ha ställt sig frågan ”Varför?” fem gånger ska 
leda till grundorsaken. Detta kan jämföras med en typisk ingenjörsaspekt och ytterligare verktyg, 
”Japanska sjön” som det kallas. En sjö som döljer toppar av berg under vattenytan. Vattenytan 
och bergen därunder är en metafor för vad som döljer problemen. I detta sammanhang skulle det 
kunna vara att som leverantör komma fram till och åtgärda det faktiska problemet till de 
bakomliggande faktorerna och grundorsaken. Det är här de nya affärsmöjligheterna skapas då 
vattenytan sjunker och fler problem dyker upp i form av bergstoppar. (Se bilaga 4)43 Enligt 
denna slutsats bör det underlätta problematiken för leverantör att förstå sig på kundens problem 
kring efterfrågan av lösningsåtgärd. Detta bör även ge kunden en inblick hur det faktiskt ser ut, 
förståelse kring hur kritisk situationen är, hur pass stort behovet är och därmed värdet av vad 
leverantören faktiskt försöker erbjuda att leverera. 

   

                                                 

43 Grennard M, ML2200 Produktionsteknik fortsättningskurs 2, 2013, KTH 

Aronsson H, Ekdahl B och Oskarsson B, Modern logistik ‐ för ökad lönsamhet, 2004, s. 148 
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5.3 Konkurrensstrategier och kundrelation 
Ola Lindgren har ett brett nätverk, tillsammans med Anders Modig som är projektledare har de 
ett ännu bredare nätverk. Båda har stor erfarenhet och kunderna är ett telefonsamtal och ett mail 
ifrån. Kontakten inom kommunikationen parterna emellan var något som ansågs vara viktigt 
utifrån de kundbesök som gjordes. Just därför blir det också något som bör betonas mer. 
Personliga besök uppskattas och därmed är en förstudie sällan något att underskatta. I synnerhet 
med tanke på den kraftiga lokalkonkurrenten bör extra arbeten och förstudier vara något för Coor 
att inte fastna för. 

Som leverantörer kan integrera med underleverantörer bör Coor Industriservice som leverantör 
försöka få in ett kund integrerat system i företaget, CRM. CRM står för ”Customer Relationship 
Management”, vilket i stort sett innebär ”kundvård”. Detta filosofiska system går ut på att inte 
behandla varje kund som en konsumentkund, utan som en företagskund där affärer och relationer 
kan skapa en mer professionell helhet. Följa upp och ständigt behålla kontakten, i synnerhet när 
det kommer till konsulttjänster där kunden kan uppleva konsultarbeten som en tillfällig relation. 
Konsultuppdrag i sig är unika, ”respekt för individen” anses inte ligga i yrkets normer då dessa 
konsulter är inhyrda och inte tillhör företagets organisation på samma sätt. Utan konsulter är 
inhyrda för att göra sitt jobb och därefter avsluta relationen och få betalt. Som leverantör kan 
Coor Industriservice försöka ge sig på ett annat sätt att nyttja sina konsulter på för att avsluta 
kontakten med kunden på ett bra sätt, för att skapa en bra relation. Detta för potentiella affärer 
och möjligtvis ge kunden en bättre uppfattning av leverantören. En uppfattning där kunden inte 
är lika skeptisk till att leverantören tar betalt för mer timmar än vad som egentligen förbrukats 
enligt plan.  

Under detta uppdrag har faktorer som påverkar en affär lyckats lyftas fram med respektive 
inverkan samt vad som bör göras åt problematiken. Mer kring hur det ska åtgärdas har betonats 
mindre. CRM anses vara lösningen på ”hur” och en fortsättning på detta. Det är ett system som 
skulle kunna förändra bilden och uppfattningen av leverantören. I och med att CRM bl.a. berör 
sälj och analys ärenden kan det utgöra en stor nytta för företaget. Syftet är att återkoppla för att 
kunna hantera eventuella klagomål och åsikter på ett bättre sätt, i förbättringsändamål. Kvalitet 
och pris kan kännas likvärdiga men ändå saknar affärsrelationen något väsentligt. En kund som 
upplever att både produkt och pris är likvärdiga bland jämlika leverantörer väljs oftast den 
leverantör relationen är bättre med. Omhändertas kunder med sympati är sannolikheten att 
kunder återkommer och rekommenderar företaget för potentiella kunder högre. En flexibel 
metod att övertyga kunden om en 100 % leverans. Orsaken till att detta är ett övertygande system 
är för att mycket beror på den mänskliga naturen och att allt inte enbart utgås från det rationella 
perspektivet. Om företaget som leverantör tar initiativet med att upprätthålla en bra 
kommunikation med kunden är sannolikheten att ett dåligt rykte sprids och ett klagomål dyker 
upp lägre. På så sätt kan en god referens skapas och därmed hålla konkurrenter borta enligt 
förväntningarna. 44 

                                                 

44 Samppala S, Mitt i Botkyrka/ Salem, 2015‐02‐17, s. 19  
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Intervju med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) 

Denna intervju utförs av två examensarbetare som representerar Coor Service Management. 
Under denna intervju kommer nyckelord som leverantör förekomma ofta i och med att Coor 
Service Management agerar som leverantör ute på marknaden för industriföretag. Den 
huvudtjänst och del av företaget som kommer att läggas huvudsakligen fokus på under intervjun 
och examensarbetet är industriservice. 

Robert Zanton är Project Manager och ansvarar SP Process Development i AstraZeneca i 
Södertälje och är personen i frågan att bli intervjuad. 

Datum och tid: 9/6-14, kl. 10:30 
Plats: AstraZeneca, Snäckviken, Södertälje 
Närvarande:  Gabriel Baghdo 
 Gabriel Malki 
 Robert Zanton 

 Hur upplever ni dialogen/ samarbetet med befintliga leverantörer på marknaden? 

‐ Upplevs ganska olika, varierande nivå. 
‐ Att jobba med konsulter och experter är vanligt samt något att föredra. Leder 

oftast till att kunden får ta del av nya saker, om t.ex. hur kunden ska använda 
en maskin med vilken nivå. 

‐ Ska ligga tätt och ifrågasätta. 
‐ Blir oftast fel om leverantören bara levererar en produkt, behöver jobba med 

någon expert som kan ifrågasätta då kunden oftast besitter lägre kompetens än 
leverantör. 

‐ T.ex. om en kund går in i en butik med positiv inställning/ uttryck/ utseende 
mässigt med solbrillor ser säljaren oftast det som en möjlighet att sälja på när 
uttrycket ”jag vill ha en bra TV” dyker upp. Säljaren tar dig oftast till en 90” 
TV med full utrustning för flera 10 Tkr fastän kund bara kom in med några 
tusen att spendera. Oftast levererar leverantören mot AstraZeneca för stora 
pengar. Leverantörer är medvetna om att pengar att spenderas i 
investeringsprojekt finns i ett stort bolag som AstraZeneca. Leverantören kan 
t.ex. leverera ett stort Värme- och kylelement för en stor summa men som 
egentligen inte kräver den lyxkvalitet som produkten innehåller, utan det är 
något som inte används som tänkt. 

‐ Leverantören som säljare måste pressa på. Däremot bör leverantören 
emellertid undvika att sälja på om kunden verkar osäker. 

‐ Stor kontakt vid komplexa upphandlingar. 
‐ Dialog leder till en bra relation. 
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 Vad värderar ni hos en leverantör? 
 

‐ Att leverantören utmanar, ärlighet för långsiktigheten och att leverantören 
värderar rätt pris. Har inget emot pris men det ska vara prisvärt och rätt betalt 
per timma. 

‐ Tar betalt för det leverantören gör, kunden vill undvika tilläggskostnader, dvs. 
att leverantören tar betalt för det produkten kostar. Osäkra svar är oftast 
oönskade, kan leda till en större differens och ökade tilläggskostnader. Sedan 
kan det bero på vem som har ansvaret, dvs. var kommer kostnaderna ifrån, är 
det pga leverantör eller oss som kund? Tilläggskostnader kan gå upp till 10 %, 
viktigt att budgetera för att vara mer strukturerad förbered, brukar budgetera 
upp till 25 %. Som kund ska ha ’Plan B och C’ inte bara ’Plan A’, en 
stödjande plan om det inte går som planerat, för att veta hur många 
tilläggskostnader budgetkalkylen räcker till för. 

‐ Ska bromsa om kostnader stiger upp, förväntar sig att leverantör gör 
detsamma, jämfört med vad som ingått i plan 

‐ Agila projektmetoder med korta intervaller är bättre än ett långt projekt som 
blir svårt att dela upp och följa. 

‐ Tilläggskostnader kommer antingen från kund eller från en dåligt agerande 
leverantör. 

 

 Vad förväntar ni er av en leverantör? 

‐ Ingen leverantör kan leverera mot tid, frågan är oftast hur mycket försenat 
kommer det bli? 

‐ Kollar pris, kan ta billigare eller dyrare beroende på hur effektivt leverantören 
motiverar. Den dyra kanske kan ge förslag på icke värdeskapande aktiviteter 
som leder till att dyrare timmar leder till billigare totalkostnad. 

‐ Professionell kommunikation, ska ständigt finnas där för stöd och svar vid 
behov. Via mail, telefon, t.ex. om kontaktperson är bortrest ska det finnas 
autosvar eller någon som kan meddela om detta så att kund inte behöver vänta 
förgäves. 

‐ Ska skriva bra offerter, inte massa otydligt som är svårt att klargöra. 
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– Föredrar ni telefon kontakt eller att leverantör besöker er på plats? 
t.ex. så kan det verkliga problemet upplevas bättre på plats och mer seriöst, andra 
problem kan likaså dyka upp. Via telefon blir det inte oftast som vederbörande part tänkt 
sig, förhastade slutsatser och visioner tas. 

‐ Vid strukturerade frågor kan det räcka med att kontakta receptionist, andra 
frågor är det rekommenderat att någon från leverantör kommer på plats. Ska 
ha kontakt med rätt person. 

‐ Mer personligt att träffas på plats, över en lunch etc., blir lättare att 
kommunicera och förstå behov. 

‐ Hemsidor är något som underlättar vid mindre frågor som kan ta tid över 
telefonkontakt. 

‐ Telefon ger för lite kontakt, besök är oftast andra steget, viktigt att 
dokumentera samtidigt. 

 

 Vad avgör vilken leverantör det blir? 

‐ Intresset av att få rätt funktion. 
‐ Att det ska vara ömsesidigt, leverantör bör vara egoistisk eller nonchalant. En 

egoistisk tänker att det gynnar sig själv om det blir lyckat, som nonchalant gör 
leverantören sitt och spenderar inte energi på problem. 

‐ Referenser har stor betydelse. 
 
– Vad är den främsta orsaken till att det inte leder till en accept?  
– Ledtiden? Priset? Pålitligheten? Dialogen? 

‐ Osäkra på tid, pris/ kostnader. 
‐ Att leverantör ser ointresserad ut, säljer sin produkt och inte funktion, dvs. att 

leverantören inte anpassar sin produkt till kundens behöv och önskemål, utan 
endast säljer sin produkt. 

‐ ”Litar på kund för tid”… 
‐ Prioriterar: 

1. Pålitlighet, dvs. att leverantören är ärlig och kan bygga på ett förtroende. 
2. Dialog, att leverantören kommunicerar och kan föra vidare konversationer 
emellan parterna. 
3. Pris/ tid, minst viktigt, går aldrig att värdera exakt och oftast svårt att 
bevisa. 
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– Hur kan ni ge utföraren/ leverantören en rätt förutsättning, t.ex. genom tid/pengar? Som 
leverantör känns en viss osäkerhet, osv. Förstudie? Finns pengarna? Ska ni eska pengar? 
 

‐ Föredrar att leverantör gör en ordentlig förstudie och inte snålar. 
‐ Kan kosta upp till 40-50 % av projektet. 
‐ Kund säger inte emot prisförslag så länge värdet av priset kan bevisas. 
‐ Först genomgås en budget offert (t.ex. 10st á en Mkr)  en detaljerad offert 

(p (pris), q (kvantitet), art. Nr (artikel numer), etc.) 
‐ Inte detaljerad budgetering för tidigt. 
‐ Förstudie:  
‐ Förstudie med lösning ger oftast betalt. 
‐ Förstudie med ett pris leder oftast inte till att kunden betalar, det är inte en 

produkt som levereras. 
‐ Kan ingå om projekt beställs, annars kostar förstudie. Kan vara dyr och 

därmed mer lönsamt om projekt beställs för att undvika kostnaden för 
förstudien. 

‐ Ska ni eska pengar: 
‐ Vad kostar allt? 

 

 Vad är det för problem som finns för att ni ska kontakta leverantör som erbjuder 
industriella projekt eller konsulttjänster? 
 

‐ Kompetens, service, alla typer av problem. 

 

 Måste ni/ är ni bundna av att göra en offentlig upphandling? 

‐ Nej, SP är inget statligt verk/ bolag. 
‐ ”Rice” äger SP. 
‐ Ändå tuff upphandling, höga krav, många inblandade. 

 

 Vad vill ni veta om projekten leverantören utför? 

‐ Mycket, petar inte i detalj, dvs. hur leverantör utför projektet eller hur 
leverantör disponerar sina timmar. Utan så länge arbetet blir gjort på ett 
smidigt sätt och att det funkar som vederbörande part tänkt sig. 
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 Hur detaljerat måste ett anbud vara? 
– Hur vill ni att ett anbud ska se ut? Funktion eller exakt teknisk lösning? 

‐ Funktion eller teknisk lösning: Beror på, funktion är att föredra. 
‐ Anbudets detalj har en grundregel, i förfrågan ingår det en mall på innehåll, 

CV på anställda kan begäras, om resurser finns för att utföra projekt, 
organisations numer på företaget, referens för tidigare arbeten, bank uppgifter. 

‐ ”Vad ni vill veta om leverantör” 
‐ Allt finns uppskrivet i en mall, dvs. hur parterna går till väga och anbuderar. 

 
– Hur stor är kravspecifikationens betydelse? 

‐ Enormt stor, visar vad kunden har för behov. 
‐ Kunden ska veta att ett behovsarbete har gjorts, bra för leverantör och för sig 

själv som kund. 
‐ Bra för att undvika tilläggskostnader. 

 

 Vilka parametrar prioriteras att kunna/ förväntas levereras från/som leverantör? 

‐ Pålitligheten, bra dokumentation (speciellt inom läkemedels bransch).  

 
 

 Hur hanterar ni förändringar i uppdrag? ÄTA (ändring och tilläggsarbeten)? 

‐ Dokumenterar allting skriftligt från vilken part som helst, dvs. andra part eller 
i vissa fall tredje part: kvalitet, pengar, konsekvenser, vad har ändrat sig och 
kan förbättras. 

 
 
– Vilka är med och påverkar? 

‐ Tekniker kan rekommendera bra leverantörer, referenser, får en matris. 
‐ Får information ”gratis” inför processer, kan välja olika lösningar från en 

leverantör och inte olika leverantörer. 
‐ T.ex. så påverkar en operatör via en ingenjör (Andon/ specialist) som för 

vidare orden. 
 

 Vilken typ av kompetens har ni med i anbudprocessen? 
- t.ex. ny vs gammal projekt process (se bild) 

‐ All typ av kompetens, tekniker, användare, etc. 
‐ Nya projekt processen används… i en mer avancerad form, minst 

kompetenta börjar med att offerera för att sedan tas över av en mer 
kompetent som fyller på ”ordentligt”.  

 
 

 Skulle ni kunna tänka er att vara med i leverantörers anbudprocess? 
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‐ Ja, allt som är gynnsamt i slutändan, kan till och med skicka kompetens för 
att offerera för en bra potentiell produkt. Här är dialogen bra för 
kommunikationen. 

 
 

 För övrigt, finns det något ni skulle vilja tillägga? Något som potentiellt kan förmedlas 
vidare till leverantörer ute på marknaden? 

‐ Dialog, pålitlighet, solidaritet (samarbete, tillsammans, ömsesidigt) under 
pro. 

‐ Beror på vem och hur leverantör/ säljaren är. 
 

 Vem fattar beslut? Beställare? Inköparen? Teknisk chef? Fabrikschef? Och i så fall, är 
det olika beloppsgränser? 

‐ Den som siter med/ håller budgeten, Robert för projekt. 
‐ Ledningsgruppen vid linjeverksamhet, underhåll, etc. 
‐ Teknik chef för teknik 
‐ Olika beloppsgränser, t.ex. har Robert 1Mkr fritt under ett projekt att 

spendera, försöker hitta gränser därefter. Vill Robert förbruka mer än 1Mkr 
bör kontakt med SP(PD)’s VD tas, Vid >10Mkr SP VD (moderbolaget)… 
(Hierarkisk positioner med befogenheter). 

‐ Robert frågar mycket varför för att få en inblick och större förståelse i det 
hela, men vem som helst kan övertyga. 
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Besök hos Coor Industriservice 

Datum och tid: 17/6-14, kl. 07:00 – 18:00 

Närvarande: Christer Karlsson 
Gabriel Baghdo 
Gabriel Malki 
Ola Lindgren 

Plats: Skövde 

Christer ansvarar för engineering avdelningen i Skövde. Coor Industriservice region väst 
(Skövde) har även andra avdelningar inom industriservice, som automation och underhåll, utöver 
engineering. 

Besöket inleds med en tur runt arbetsplatsen och deras serviceverkstad där produkter testas, etc. 
Därefter inleds den planerade tiden som var ämnad till frågor och informationsfakta.  

1. I vilken fas upplever ni mest problem i projektet? Vad händer om ni inte uppfyller tid?  
2. Hur stor del av projektet är förstudien?  
3. Vilken kompetens har ni med i projekt? Hur arbetar ni? 

– Förändring under arbete -> konsekvens bedömning; tid, resurser, etc.  
– Tidskonsekvens, tappar leverantören tid tappar leverantören även projektet (ekonomi, 
etc.) 
– IT- projekt, mer fokus på kvalitet än tid. 

4. Dialog mellan er som leverantör och kund? 
– Nu har vi sagt detta och vill ha/ fått detta: 
-Pengar mot Volvo kommer in i Power-on (80 %) och 20 % 45-90 arbetsdagar netto. 

 

1. Händer ofta att leverantören missar punkten för sluttid. 
– Får hård konkurrens, blir att kalkylera in böter. Tackar nej till korttids offerter/ 
förfrågan. 
– Händer att en specifikation skickas tillbaka för mer förklaring, sitter tre till fyra 
gånger under denna fas. 
– Behovet förblir att åka till kund för att se produktion, ta bilder och dokumentera 
innan offert/ accept. 
– Om det blir fel: möjlighet fanns att besöka enligt kundens argument. Besök kan 
göras med resurser, risken är då att det inte leder till en accept och därmed en högre 
särkostnad, dock ett bättre alternativ. Kan säga nej vid offert. 
– Kunden är ofta med och checkar av, besiktar produkten att den funkar. 
– Vid order förväntas det av kunden att leverantören får det gjort, ”blir tyst” 
 

2. – Ett projekt för sig.  
Christer talar om hur kravspecifikationer i dokument alltid skickas över. Med 
kravspecifikationen ligger det bifogade dokument med funktionslösning, tidplan, 
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t.ex. manuell, auto, human funktionslösning? Hur ska vi köra robot om robot 
stannar, knapp för omstart? Leder sällan till en ny affär. Japanska Sjön kan leda till 
en ny affär, en rotorsaksanalys görs och en första analys innan underhåll, t.ex. 5 
varför, köper reservdelar. 
Förfrågan av underlag efter att kravspecifikationen skickats leder till att 
leverantören går till bifogad detaljplan med listor (en för mekanik, el, teknik 
koncept):  
– Utbilda, syfte och innehåll.  
– Säkerhets aspekter.  
– Standard på markering, t.ex. en manometer, rött och grönt. 
– Sist kommer utbildningsspecifikation och specifikation för testkörning. 
– Underhållsdelen svarar för krav på komponentval, ger lista på alternativ.  
– Underhålls dokument, förenklar underhållet. 
– Vilken leverantör kunden använt sig av. 
 
– Kunden betalar oftast leverantören för förstudien. Kunderna använder förstudien 
som ett underlag för vidare leverantörer. 
– I automationsaffärer är det sällan, kostnaden tas internt. 
– Kan bjuda på förstudien för att få projektaccept. Drar ned på tiden för att båda 
parterna är mer insatta, fakturerar i projektet. 
 

3. Projektledare, säljare, konceptkonstruktör (från elektriker till mekaniker), 
 samma som i anbudsprocess och i projekt. 
 en person kan besitta fler kompetenser; en produktionstekniker med mekanik 
kompetens. 
 Projektledare ses mer som en generalist; en före detta linjechef behöver inte vara 
specialist. 
 Den bästa är den med erfarenhet. 
 

Kunden gör en investerings eskande, inget behov av att i förväg räkna på kalkyl. 
– Leverantören har extra kalkyl, underlättar a, visar inte dokument utan en offertbilaga 

Kunden kan börja prata vid +/ - -lista, inköp kommer in och förmedlar om att beställaren inte är 
delegerad befogenheten att fatta beslut, leder till juridiskt avslut. 
– Tillägg tas och beslutas av inköp. 

Finns ett verktyg som brukar användas, så kallad ”Vit-bok”, är en form av erfarenhets lista som 
används från tidigare projekt. Syftet är att leverantören ska fylla i så mycket erfarenhet så 
mycket att den inte ska vara vit, tom och blank längre. 
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Diskussionsprotokoll 1 

Uppstarsmöte 

Datum och tid: 6/5-14, kl. 11:30 
Plats: SingSing, Lindstedtvägen 30 (KTH Stockholm, Vallhallavägen) 

Närvarande: Gabriel Baghdo 
  Gabriel Malki  

Thorolf Hedborg Handledare 
 

Syftet med detta möte var att presentera det förväntade examensarbetet för vår nya handledare, 
Thorolf Hedborg.  

Målet var att försöka ge Thorolf en inblick i det hela kring hur situationen ser ut angående själva 
uppdraget. Även att informera Thorolf om uppdragsgivaren, dvs. företaget examensarbetet 
kommer att göras hos. 

Mötet kommer förhoppningsvis ge Thorolf en verklig bild av oss och lära känna varandra för en 
vidare personlig relation inför det kommande examensarbetet. 

Mötet gick i stort sätt som planerat, i bekantskap sedan tidigare kurser Thorolf undervisat på 
KTH-Södertälje kunde en bra konversation genomföras.  

Mycket av tiden gick åt att försöka förklara för Thorolf om företaget och dess organisation. I och 
med att det var ett nytt och främmande företag för oss fanns inte kompetensen att föra vidare den 
information som behövdes för en vidare förståelse. 

Mindre tid lades ned på den påbörjade tidplanen som inte ansågs vara det mest relevanta inför 
mötet, i synnerhet då den endast hade påbörjats. 

Resterande tid gick åt att försöka förklara vad drömscenariot var, dvs. det förväntade tillståndet 
av examensarbetet och dess mål i form av eventuella lösningsvisioner. Ett preliminärt första 
utkast av bakgrund med inledning gjordes och redovisades inför mötet för att visa en beskrivning 
på ett ungefär vad det hela kommer att handla om, etc. Detta gav oss en uppskattad återkoppling 
från Thorolf om vad som var bra och kunde förbättras. Då utgick vi naturligtvis efter vad vi 
försökt komma överens om med vår uppdragsgivare. För att göra detta togs konkreta 
praktexemplar av typiska problem uppdragsgivaren råkar ut för dagligen, t.ex. industriprojekt av 
omställningar och utbyte av diverse verkstads layout med maskinpark och dylikt. 

Utifrån detta kunde Thorolf med sin långa arbetserfarenhet och inom akademin dela med sig av 
liknande fall som kan relateras till problemet uppdragsgivaren tilldelat oss. Thorolf tog även upp 
olika former av lösningar som verkade vara intressanta men som inte är relevanta i detta fall. 

Thorolf tog även upp ett argument om att ett ämne som detta med liknande uppdrag kan ta lång 
tid och kräva mycket resurser, vilket kan anses vara för avancerat i förhållande till den 
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akademiska graden vi förhåller oss till och därmed en tankeställare tills nästa gång huruvida vi 
vill gå till väga med det breda området till examensarbete. 

Thorolf klargjorde även att han inte föredrar mail var och annan vecka med små uppdateringar 
kring arbetet, vilket vi höll med om. Utan föredrar att man i slutet av arbetet skickar in ett relativt 
färdigt, sammanställt innehåll och presentation 

För att ge Thorolf en mer fördjupad förståelse och mer personlig/ verklig bild av företaget 
nämndes en potentiell träff parterna emellan. 
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Diskussionsprotokoll 2 

Introduktionsmöte 

Datum och tid: 16/5-14, kl. 12:30 

Plats: Sydhamsvägen 55, Södertälje 

Närvarande: Gabriel Malki 

Ola Lindgren  Uppdragsgivare 

Thorolf Hedborg Handledare 

 

Syftet med detta möte är att alla parter ska träffas och att Thorolf som är handledare ska få träffa 
på uppdragsgivaren Ola Lindgren. Anledningen till detta är för att vi vill ge Thorolf en verklig 
bild av företaget, dess existens och plats för en verklig uppfattning. 

Målet med detta möte var att ge Thorolf en djupare förståelse kring hur företagets organisation 
ser ut samt vad för sorts leverantör det handlar om. Målet var även att diskutera kring uppdraget 
för vidare resonemang kring hur det ser ut och försöka ge den en mer konkret/ specificerad 
definition. 

Mötet gick generellt sätt bra, inga vidare anmärkningar. Utförliga konversationer kunde utföras 
utan någon form av press på vardera sida. Ola fick ge både Gabriel Malki och Thorolf en 
förståelse kring hur organisationen ser ut, om sig själv och sin bakgrund samt vilka form av 
produkter/ tjänster som levereras. Detta kom senare att konkretiseras mer genom att Ola tog upp 
exempel på hur dagliga problem kunde se ut som därefter jämförde med Thorolfs tidigare 
erfarenheter inom industri och ingenjörsbranschen. 

Under mötet nämnde Ola att det är ”vad kunden frågar efter och vad problemet är” som är den 
huvudsakliga frågan att försöka förstå sig på innan diskussion om pris tas upp. Att konsekvensen 
av ett missförstånd kan leda till att man levererar för högt, t.ex. en Rolls Roys istället för en 
Skoda med en speciell färg. Vi kom fram till efter att ha resonerat kring problemet att nyckeln 
till att förstå varandra kan vara beroende av vilka termer man talar med, att den kanske bör 
finnas en mellanhand som kan förmedla? Att lösningen ligger i att förstå vilka behov som finns i 
vilket steg, t.ex.: 

‐  Mekaniker formulerar och ser problem att maskinen stannar 
‐ Produktionsteknisk chef vill ha ökad produktivitet  
‐ Chefen ser pengar  

Som avslut på mötet togs en slutlig diskussion kring examensarbetet upp, vidare hur det ser ut 
rent generellt. En mindre form av överenskommelse kom att skapas om att försöka avgränsa sig 
och fokusera sig på ett mer specifikt område kring uppdraget. Redan under det första 
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uppstartsmötet kunde det konstateras att det är ett ganska komplext och komplicerat område att 
ta sig an och därför kanske bättre att fokusera sig på en mindre skala. 

Det första utkastet av bakgrunden som presenterades under det första mötet hade kompletterats 
men valdes inte att tas upp, dels pga tidsbrist och dels för att det inte ansågs vara något relevant 
under mötets gång då det stod viktigare ämnen under diskussion. Dessutom hade det sedan 
tidigare klargjorts att Thorolf föredrar ett färdigt dokument istället för små och halvklara 
uppdateringar inskickade under mindre tidsintervaller. 
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Diskussionsprotokoll 3 

Datum och tid: 13/1-15, kl. 10:00 - 12:00 

Plats: KTH Södertälje 

Närvarande: Gabriel Malki 

Thorolf Hedborg Handledare 

Syftet med detta uppföljningsmöte var att träffas för att ta del av den förbättringspotential 
Thorolf upptäckt i rapporten som tidigare hade skickats in tillsammans med övrigt material. 
Rapporten var som tidigare förklarat inte i helhet helt klar, men innehållsmässigt var den till en 
större del klar och redo att bedömas.  

Målet var att vi som examensarbetare skulle ta emot vad Thorolf hade att återkoppla i form av 
konstruktiv kritik för att därefter kunna utvecklas och förbättras.  

Det första som klargjordes när mötet startades upp var att någon vidare formell kallelse inte var 
nödvändig, utan endast en form av diskussionsprotokoll efter mötet. Även att protokoll inte 
kommer att användas som bilaga till rapporten, överskrider en viss sekretess. 

Under mötet kunde det även konstateras att rapporten upprepande gånger innehöll allt för många 
begreppet "man", vilket inte ansågs vara professionellt från ett ordvals perspektiv. Omvalet 
ansågs även vara vilseledande/ förvirrande då man inte kunde avgöra om det var kunden/ 
leverantören i frågan. Denna återkoppling uppskattades och är något som bör ses över för en 
vidare förändring. 

Under texten förekom det även ordval som inte var lämpliga och kunde bytas ut mot mer 
lämpliga alternativ/ synonymer. Dels handla det om huruvida begreppet anbud kontra offert 
skulle användas under vilket sammanhang. Ord som kund delas upp i två ord kontra flera ord 
som kunde sättas ihop till ett togs upp. Andra ord så som "transaktion" kunde bytas ut mot 
"affär", avtal mot accept, "underberättigad" mot ”icke beslutsmässig/ beslutsmässig” etc. 

Även meningsuppbyggnader tog upp, vissa ansågs vara för långa och kunde kortas ned samt 
förenklas. Andra kunde utvecklas. I samband med att innehållet kikades igenom fanns det saker 
som kunde förenklas en del. Framför allt handlar det om text som refereras till lagar. Dessa bör 
kikas igenom och förenklas så pass mycket så att alla kan ta del och förstå utan att behöva tänka 
igenom. Andra texter, så som den nya projektmetoden bör utvecklas. Ansågs vara en form av 
lösning, en klo i examensarbetets analysdel. Något som klargjordes var att alla resurser skulle 
satsas på att försöka göra det bättre med tanke på omständigheterna samt förutsättningarna, det är 
t.ex. försent med intervjuer etc. 

Även en mer förklaring på varför förstudien bjuds på var önskad vilket upptäcktes redan finnas, 
efter mötet dock. Detta blir något att upplysa Thorolf om, dock så kommer texten angående detta 
ämne att utvecklas. 

 

Mycket text kunde bryta sig ur den röda tråden, ämnet. Beslutet om att hålla sig till ämnet 
fattades därmed och att text om annat bör åtgärdas. Så som lagtext och paragrafer om annat. 
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Rubriken "Historia" diskuterades inte då den inte är klar, inväntar Olas kompetens. 

Beskriv vad CRM och B2B innebär. 

”American blockstyle” handlade om en viss styckeindelnings metod och var något som var 
förändrat med inte något Thorolf hade upptäckt än. Även namn på intervjuade parter var önskat 
vilket hade  

Mer text kunde utvecklas om det fanns möjlighet till Olas kompetens. Övriga anmärkningar och 
respons fördes ned och markerades samt antecknades på en utskriftskopia av rapporten. 

Komplettering av detta skulle ske inför nästa möte, den 18e februari 2015, kl.10 KTH Södertälje 

Även en mindre form av presentation nämndes där vi (examensarbetare) tillsammans med 
Thorolf och Ola närvarar, möjligtvis på Coor, Södertälje (Ola's lokal)? 
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