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Processutveckling genom samverkan med 
utrustningsleverantörer är ett viktigt sätt att 
uppnå konkurrensfördelar för 
processföretag, vilka enligt IVA sysselsätter 
fler än 320.000 människor i Sverige.

Leverantörssamverkan 
för innovation i  
processindustrin
– problem, möjligheter och rekommendationer

av David Rönnberg Sjödin, Per Erik Eriksson  
och Johan Frishammar

Men hur ska samverkan bedrivas för att gagna båda parter? 
Ett livscykelperspektiv för nya investeringsprojekt i pro-
cessindustrin ger ökad insikt om hur problem och möjlig-

heter i olika faser hänger ihop, och effektiv ledning av samverkan 
främjas genom beaktande av kritiska aktiviteter under livscykelns 
olika faser.

Processutveckling genom samverkan med 
utrustningsleverantörer
Idag är en av de absolut största utmaningarna för företag inom 
processindustrin att upprätthålla, och ofta öka, produktionseffek-
tiviteten och samtidigt minska kostnader för drift och underhåll. 
En nyckel för att tackla dessa utmaningar är att kontinuerligt ut-
veckla processer genom att förvärva och implementera ny pro-
cessutrustning med bättre prestanda, vilken ofta tillhandahålls av 
globalt verksamma utrustningsleverantörer. Problem uppkommer 
dock ofta då ny processutrustning i regel är mycket komplex och 
starkt beroende av unika produktionsförutsättningar (t ex råma-
terial) som präglar varje anläggning. Vid implementering skall en 
mängd maskiner och utrustningar integreras i ett stabilt och kon-
tinuerligt produktionsflöde utan att medföra störningar i driften. 
För att undvika dessa problem är samarbete, kommunikation och 
utnyttjande av gemensamma erfarenheter mellan processföretag 
och utrustningsleverantörer av stor vikt. Att genomföra lyckade 
samarbeten är dock inte okomplicerat. Till exempel kan en bris-
tande kommunikation mellan parterna leda till misstag i utform-
ningen av utrustningen, och dåligt planerad driftsättning kan leda 
till problem och höga kostnader för båda parter. Således präglas 
ofta dessa projekt av budgetöverskridelser på grund av försening-
ar i utvecklingsarbetet och utdragna driftsättningsperioder innan 
utrustningen fungerar som förväntat. Effektivare arbetsmodeller är 
således av stor vikt för att förbättra samverkan mellan aktörerna i 
framtiden. 

Våra råd i denna artikel bottnar i ett flerårigt forskningsprojekt 
finansierat av Vinnova, processföretag och utrustningsleverantörer, 
och underbyggs av över 80 intervjuer utförda på 11 olika företag. 

Ett livscykelperspektiv på samverkan
I denna studie har ett livscykelperspektiv använts för att studera 
utveckling, implementering och drift av processutrustning. Vi har 
delat in utrustningens livscykel i fem faser (se figur 1) och fokuserar 
på att identifiera problem och möjligheter till förbättring i de olika 
faserna. Ur en praktisk synvinkel är livscykelperspektivet viktigt efter-
som uppskattningsvis 65 procent av utrustningens livscykelkostnad 
avgörs under utvecklingsfasen. Därför kan ett kortsiktigt perspektiv i 
inköpsfasen, med fokus på lägsta inköpspris, ofta medföra minskade 
möjligheter till kostnadsfördelar under senare faser såsom drift-
sättning och produktion. De olika faserna är ofta överlappande och 
sammanlänkade (vilket illustreras av de mörkare skuggade delarna i 
bilden på nästa sida).

Förstudie
Innan formella upphandlingsdiskussioner inleds genomförs oftast 
en förstudie hos processföretaget för att identifiera och konkre-
tisera processbehoven och ta fram ett ”processkoncept”. Denna 
fas är därmed kritisk inför de senare faserna då missförstånd och 
bristande kommunikation kan skapa problem om inte processfö-
retaget identifierat och specificerat sina behov och önskemål tyd-
ligt under förstudien. Därmed bör förstudiearbetet prioriteras och 
resurser tillsättas tidigt för att skapa en bra grund inför projektets 
fortsättning, särskilt då kostnaden för förstudien är förhållandevis 
låg i jämförelse med de kostnader som kan uppkomma vid pro-
blem i senare och mer resursintensiva faser. En nyckelorsak till bris-
ter i förstudien är ofta knappa personalresurser hos överbelastade 
utvecklingsavdelningar innan projektet har fått formellt klartecken 
hos processföretaget. En lösning som tillämpas kan vara att enga-
gera en utrustningsleverantör på konsultbasis för att hjälpa till med 
förstudien. 

Upphandling och utveckling
Denna fas börjar vanligen med ett anbudsförfarande där flera ut-
rustningsleverantörer konkurrerar baserat på pris, prestanda och 
helhetslösning. Då en leverantör har valts börjar arbetet med att 
noggrant välja ut och designa processutrustningen för att passa 
processföretagets specifika behov, även om alla detaljer i kontrak-
tet inte specificerats. Här är kommunikation och samarbete vik-
tigt eftersom processutvecklingen ofta är mycket komplex samt 
att beroendet mellan slutprodukten och produktionsprocessen 
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skapar osäkerhet och begränsningar kring vad som är möjligt att 
göra. Vid prisförhandlingarna är det ofta svårt att uppskatta alla 
kostnader för projektet, på grund av osäkerhet om de senare fa-
serna samt stora variationer i priset för material och komponenter 
till utrustningen. En möjlighet här kan vara att använda så kallade 
”open books” där dessa kostnader redovisas öppet under genom-
förandet av projektet och vinster/förluster jämfört med budgete-
rad kostnad delas av parterna. Efter att det formella inköpsbeslutet 
tagits kan större resurser tillsättas hos båda parter, vilket ger ökade 

möjligheter till samarbete och gemensam problemlösning. Dock 
kan utrustningsleverantörerna vara rädda för att djupare samar-
bete i denna fas kan leda till att processföretaget förvärvar kritisk 
kunskap om deras utvecklingsprocesser med risk för spridning till 
konkurrenter. I denna fas är det även viktigt att involvera slutan-
vändarna från produktionen för att få deras input rörande förbätt-
ringar och brister i designen på ett tidigt stadium. Detta ökar också 
slutanvändarnas engagemang för projektet, något som gagnar 
arbetet i de senare faserna. 

Anläggning och installation
Anläggningsarbetet handlar om att säkerhetsställa att ändamåls-
enliga lokaler och ytor finns inför installationen av utrustningen. 
Detta ansvarar vanligen processföretaget för, även om arbetet ut-
förs av inhyrda entreprenörer (t ex bygg, el, vvs). Installationen av 
utrustningen görs vanligen av leverantören, med hjälp av de olika 
entreprenörerna. Ett stort antal aktörer och deras aktiviteter är där-
för ömsesidigt beroende av varandra, vilket leder till komplexitet 
och svårigheter att koordinera samverkan. Det kan lätt uppstå 
”glapp” i kommunikationen, vilket ofta leder till konflikter mellan 
aktörer. Den viktigaste möjligheten i denna fas är därför att genom 

samverkan undvika suboptimeringar och få de olika aktörerna att 
se till helheten. Här kan exempelvis en inhyrd extern projektledare 
vara bra för att se till att samtliga aktörer samarbetar. Det är ofta 
först då aktiviteten i processanläggningen ökar som slutanvändar-
na vaknar upp och kommer med synpunkter och ändringsförslag. 
Sådana sena förändringar leder dock ofta till förseningar och öka-
de kostnader, vilket ytterligare belyser behovet av tidig involvering 
av slutanvändare. 

Driftsättning
Driftsättningen av utrustningen är ofta mycket komplex och kao-
tisk och därmed svår att leda och organisera, särskilt då flera av var-
andra beroende utrustningar skall driftsättas och testas samtidigt. 
Denna fas är kritisk för båda parter då problem under driftsättning 
kan påverka produktionen i en hel produktionsanläggning, vilket 
medför höga kostnader och minskade intäkter på grund av förse-
nad produktionsstart och störningar i produktionen. Därför är ef-
fektivt samarbete mycket viktigt, vilket kräver detaljerad planering 
och organisering redan från upphandlingsfasen. Personal från le-
verantörerna är vanligen starkt involverade och på plats i produk-
tionsanläggningen dygnet runt för att snabbt kunna bistå vid pro-
blem och guida operatörerna. Vidare genomförs ofta omfattande 
utbildningar i leverantörens regi för att överföra kunskap kring 
driften av utrustningen till slutanvändarna. De stora personalresur-
serna medför också stora möjligheter till lärande för båda parter då 
utrustningen testas i sin nya produktionsmiljö.

Produktion
Under produktionsfasen driver processföretaget utrustningen i 
sin produktionsanläggning och finjusterar processen. Det är dock 
inte säkert att utrustningen fungerar som den ska, vilket kan med-
föra omfattande problemlösningsarbete för leverantören. Å andra 
sidan är ofta leverantörerna starkt intresserade av att ta ett större 
ansvar för utrustningen även i produktionsfasen, till exempel ge-
nom omfattande underhållskontrakt, funktionsgarantier, uppgra-
dering, eller till och med fullständig drift av utrustningen. Trots 
detta minskar oftast samverkan under produktionsfasen eftersom 
processföretagen är rädda för att sprida kritisk kunskap om sina 
produktionsprocesser och dessa utgör en viktig källa till deras kon-
kurrensförmåga. En viktig möjlighet för dem är dock att dra nytta 
av leverantörernas kunskap för att kontinuerligt uppgradera och 
optimera utrustningen. En annan möjlighet är att överföra kun-
skap eller modifikationer av utrustning till leverantörer vilket skulle 
främja vidareutvecklingen av utrustningen. 

”De övergripande slutsatserna från 
våra studier understryker betydelsen 
av att på ett tidigt stadium fundera 
över problem och möjligheter i olika 

faser av en processutrustnings livscykel”

 De olika faserna är ofta överlappande och sammanlänkade (vilket illustreras av de mörkare skuggade delarna i bilden).
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Kritiska aktiviteter i livscykeln
De övergripande slutsatserna från våra studier understryker 
betydelsen av att på ett tidigt stadium fundera över pro-
blem och möjligheter i olika faser av en processutrustnings 
livscykel. Vidare tycks de tidiga faserna vara kritiska för sam-
arbetsförmågan i senare faser. Nedan följer några avslutande 
rekommendationer:

•	 Involvera viktiga utrustningsleverantörer som konsulter under 
förstudien. 

•	Våga investera tillräckligt med resurser redan innan det 
formella inköpsbeslutet är taget om projektet har hög 
potential. 

•	 Linjecheferna måste ge slutanvändarna tid att involveras i 
utvecklingsfasen av projektet. Tidig input från slutanvändarna 
möjliggör tidig frysning av processdesignen. 

•	Varaktiga relationer med leverantörer gör att de kan se 
långsiktiga fördelar och vill investera i relationen. 

•	 Involvera viktiga leverantörer i ett samverkansteam som 
genomför workshops/teambuilding under anläggningsfasen 
samt delar risker och belöningar. 

•	Utnämn en driftsättningschef redan efter inköpsbeslut 
så att denne kan påbörja planering och organisering av 
driftsättningen i mycket god tid. 

•	Utarbeta rutiner för hur samverkan och kunskapsutbyte kan 
ökas under produktionsfasen utan att processföretagets 
konkurrensfördelar sätts på spel. 

Drift- 
sättning Produktion




