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Sammanfattning 

 

Titel: Strategiskt inköp – en kartläggning av en strategisk inköpsfunktions roll, arbetssätt och 

struktur 

Författare: Karin Sandberg och Sophia Granberg 
Handledare: Lars Lindkvist 

Bakgrund & Problemdiskussion: Inköpsfunktionen har på senare år fått en ökad strategisk 

betydelse inom organisationer och har idag en mer aktiv roll i att skapa och bidra till 

konkurrensfördelar. Inköpsfunktionen är en viktig del i kedjan från leverantör till kund och 

bidrar till att denna inte bryts. Inköpsfunktionen har därmed fått axla en mer komplex och 

strategisk roll som kan antas påverka inköpsfunktionens arbetssätt och struktur. Sambandet 

mellan dessa ses som komplext där roll anses vara en första bestämmande faktor som 

påverkar hur arbetssätt och struktur utformas.  

Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga en strategisk inköpsfunktions roller, 

arbetssätt och struktur samt utifrån denna kartläggning identifiera problem och 

förändringsmöjligheter.  

Metod: Denna studies resultat är baserat på en kvalitativ fallstudie för ett fallföretag inom 

verkstadsindustrin. Totalt genomfördes 15 intervjuer med medarbetare både inom och 

utanför fallföretagets avdelning för strategiskt inköp.  

Resultat: Studien visar på att en avdelning för strategiskt inköp utför arbetsuppgifter som är 

operativa, stödjande samt strategiska där det operativa arbetet inte är önskvärt av 

fallföretaget.  Det är heller inte något som beskrivs vara del av en strategisk inköpares arbete 

enligt teorin. Tre roller har identifierats utifrån detta resonemang; Firefighter, 

Leverantörsansvarig samt Leverantörsutvecklare där den förstnämnda inkräktar på de andra 

två. En anledning till varför det operativa arbetet tar sådan plats är att gränserna mellan vad 

som är operativt, stödjande och strategiskt arbete inte är helt tydliga. Det finns arbetssätt 

som bemöter den oönskade rollen som Firefighter men det tar tid att införa rutiner. Vidare 

har studien även visat att strukturen bidrar till den strategiska inköpsfunktionens strategiska 

fokus. 

Nyckelord: Strategiskt inköp, roll, arbetssätt, struktur samt leverantörsrelation. 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title: Strategic Purchasing - a description of a strategic purchasing department’s role, work 

practices and structure. 

Authors: Karin Sandberg and Sophia Granberg 
Tutor: Lars Lindkvist 

Background & Problem definition: In recent years the purchasing department has been the 

subject of increased strategic importance and has taken an active role in creating and 

contributing to competitive advantage. This due to the fact that the department is an 

important part of the supplier-customer-chain and contributes to make sure that it does not 

break. Consequently, the department has taken a more complex and strategic role and this 

can be assumed has had an impact on the department’s work practices and structure. The 

connection between role, work practices and structure is complex where the role is the 

determinant variable and affects how work practices and structure are designed.  

Aim: The aim of this study is to describe a strategic purchasing department’s roles, work 

practices and structure and to identify problems and potential changes from the description.  

Method: The result of this study is based on a qualitative case study of an organisation that 

operates in the engineering industry. In total, 15 interviews were performed with employees 

both at the strategic purchasing department and other departments in the organisation. 

Results: The study has shown that a department for strategic purchasing performs tasks that 

are operative, supportive and strategic where the operative work is not described in theory 

as part of the strategic buyer’s work description. It is also not wanted by the organisation. 

Three roles have been identified this; Firefighter, Supplier-Responsible and Supplier-

Developer where the first of them intrudes on the other two. One reason for the existence of 

operative work is that the difference between what is operative, supportive and strategic 

work is not always clear. There are ways of undermining the unwanted role Firefighter but 

implementing routines takes time. Furthermore the study has shown that structure 

contributes to the strategic focus of the strategic purchasing department. 

Keywords: Strategic purchasing, roles, work practices, structure and supplier relationship. 

 

 

 



 
 

 

 

Tack 

 

Till vår handledare Lars Lindkvist för goda råd och vägledning 

Till fallföretaget och de medarbetare som deltog i studien 

Till våra medstudenter i seminariegruppen för diskussion och konstruktiv kritik 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ..................................................................................................................... 2 

1.3 Syfte .............................................................................................................................................. 4 

1.3.1 Forskningsfrågor ................................................................................................................. 4 

2. Metod .................................................................................................................................... 5 

2.1 Det trilaterala sanningsbegreppet ............................................................................................ 5 

2.2 Forskningsstrategi och design .................................................................................................. 6 

2.3 Tillvägagångssätt ........................................................................................................................ 7 

2.3.1 Angreppsätt .......................................................................................................................... 7 

2.3.2 Valet av datainsamlingsmetod .......................................................................................... 7 

2.3.3 Urval av respondenter ........................................................................................................ 8 

2.3.4 Genomförande av intervjuer .............................................................................................. 8 

2.3.5 Hantering och analys av intervjumaterial ....................................................................... 9 

2.3.6 Etik ......................................................................................................................................... 9 

2.4 Metoddiskussion ...................................................................................................................... 10 

2.4.1 Generalisering .................................................................................................................... 11 

2.4.2 Studiens kvalitet ................................................................................................................ 11 

3. Teoretisk utgångspunkt .................................................................................................... 13 

3.1 Den strategiska inköpsfunktionens framväxt ...................................................................... 13 

3.1.1 Supply Chain Management ............................................................................................. 14 

3.2 Strategi och struktur ................................................................................................................. 14 

3.2.1 Legitim auktoritet .............................................................................................................. 15 

3.2.2 Interna och externa relationer .......................................................................................... 15 

3.2.3 Organisationsstruktur och funktionens struktur .......................................................... 16 



 
 

3.3 Inköpsfunktionens roller och arbetssätt ................................................................................ 16 

3.3.1 Inköpsfunktionens tre stadier .......................................................................................... 16 

3.3.2 Roller och arbetssätt .......................................................................................................... 19 

3.4 Teorisyntes ................................................................................................................................ 21 

3.4.1 Inköpsfunktionens tre stadier .......................................................................................... 21 

3.4.2 Roller inom de operativa, stödjande och strategiska stadierna .................................. 22 

4. Empiri .................................................................................................................................. 26 

4.1 Företagsinformation ................................................................................................................. 26 

4.1.1 Fallföretagets inköpsorganisation ................................................................................... 26 

4.2 Strategiskt inköp ....................................................................................................................... 27 

4.2.1 Ledningsarbete................................................................................................................... 28 

4.2.2 Mission och fokus .............................................................................................................. 28 

4.2.3 Strategiskt inköps struktur ............................................................................................... 29 

4.2.4 Strategiskt inköps roller .................................................................................................... 31 

4.2.5 Strategiskt inköps arbetssätt ............................................................................................ 38 

5. Analys ................................................................................................................................. 46 

5.1 Strategisk nivå ........................................................................................................................... 46 

5.2 Roller .......................................................................................................................................... 47 

5.2.1 Leverantörsansvarig med expertis .................................................................................. 47 

5.2.2 Utveckling och relationer med Leverantörsutvecklaren ............................................. 49 

5.2.3 En operativ Firefighter ...................................................................................................... 50 

5.2.4 Stadiernas gränser suddas ut ........................................................................................... 51 

5.3 Arbetssätt som gynnar rollerna .............................................................................................. 53 

5.3.1 Möten .................................................................................................................................. 53 

5.3.2 Kraljic-matrisen .................................................................................................................. 54 

5.3.3 Preferred list ....................................................................................................................... 55 

5.3.4 Utbildning........................................................................................................................... 55 

5.3.5 Early warning ..................................................................................................................... 55 

5.3.6 Key Performance Indicator (KPI) .................................................................................... 56 



 
 

5.3.7 Kostnadsbesparingar ........................................................................................................ 56 

5.3.8 Förutsättningar för roll och arbetssätt ............................................................................ 57 

5.4 Struktur ...................................................................................................................................... 58 

6. Diskussion .......................................................................................................................... 61 

6.1 KPI och kostnadsbesparingar ................................................................................................. 61 

6.2 Koordinering och informering ............................................................................................... 62 

6.3 Rolldynamiken .......................................................................................................................... 63 

6.3.1 Resursallokering ................................................................................................................ 64 

6.3.2 Olika tidshorisonter .......................................................................................................... 64 

6.3.3 Konsekvens av Firefighter ................................................................................................ 65 

6.4 Struktur ...................................................................................................................................... 65 

7. Slutsats ................................................................................................................................ 67 

7.1 Redogörelse för kartläggningen av roller, arbetssätt och struktur .................................... 67 

7.2 Möjligheter till att konfrontera rollen som Firefighter ........................................................ 69 

7.3 Författarnas reflektioner och förslag till vidare forskning ................................................. 70 

7.3.1 Reflektion ............................................................................................................................ 70 

7.3.2 Förslag till vidare forskning ............................................................................................. 71 

Källförteckning 

BILAGA 1 

BILAGA 2 

BILAGA 3 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabellförteckning 

 

Tabell 1: Empiriskt identifierade roller i Kron & Wallgrens (2010) stadier ............................... 47 

Tabell 2: Sammanställning av förändring i teorisyntesmodellen ................................................ 53 

 

Figurförteckning 

 

Figur 1.1 Relationssambandet; roll, arbetssätt och struktur ........................................................... 3 

Figur 3.1 Omarbetad modell av Porters (1985) Value chain utifrån van Weele (2002, s 11) ........ 14 

Figur 3.2 Omarbetad figur från Kron & Wallgren (2010, s 43) ..................................................... 17 

Figur 3.3 Egen teorimodell av Kron & Wallgren (2010), Axelsson (1998) och Paulraj et al 

(2006) ............................................................................................................................................ 22 

Figur 3.4 Egen teorisyntesmodell ..................................................................................................... 25 

Figur 4.1 Omarbetad modell över strategiskt inköps organisationsstruktur ............................ 29 

Figur 4.2 Skillnad i leverantörskontakt, egen modell.................................................................... 38 

Figur 4.3 Omarbetad Kraljic-matris (Kraljic, 1983) ........................................................................ 40 

Figur 5.1 Teorisyntesmodell anpassad efter empirisk undersökning ......................................... 52 

Figur 7.1 Förändring i relationssambandet; roll, arbetssätt och struktur ................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Från förråden i källaren till styrelserummet på direktionsvåningen.”  

(Kron & Wallgren, 2010 s 9) 

Vad citatet syftar på är att inköpsfunktionen på senare år fått en ökad strategisk betydelse 

inom organisationer. Funktionen har gått från att av den övriga organisationen betraktas 

som en passiv, administrativ och kameral funktion till att idag erkännas för sin förmåga att 

vara aktiv, kommersiell och strategisk. Det finns forskare idag som anser att 

inköpsfunktionen är en viktig nyckel för att driva organisationer och bidrar till 

beslutsfattande både högt och lågt. Axelsson (1998, s 407) beskriver funktionen följande: 

”Inköp är en funktion som blir allt tydligare integrerad i företaget. Den blir en allt tydligare del i 

”flödet” och i företagets värdeskapande processer.” 

Citatet visar på att inköpsfunktionen idag kan ha en mer aktiv roll i att skapa och bidra till 

organisationens konkurrensfördelar (van Weele, 2002). Den aktiva rollen träder fram då 

inköpsfunktionen fungerar som en viktig del i flödet från leverantör till kund. För att 

konkurrensfördelar ska kunna tas till vara på är det viktigt att inköpsfunktionen ses som en 

viktig aktivitet i värdekedjan (van Weele, 2002). Kundernas efterfrågan skapar ett krav hos 

en organisations interna funktioner vilka i sin tur är beroende av att deras leverantörer 

klarar av att matcha det kravet. Inköpsfunktionen kan påverka detta flöde från leverantör till 

kund genom att informera, koordinera samt kommunicera med de interna funktionerna och 

leverantörerna. På så sätt kan de säkerställa att värdekedjan inte bryts och att kundernas 

efterfrågan möts. (Kron & Wallgren, 2010) Novack & Simco (1991, s 165) diskuterar detta och 

menar att för att ett företag ska kunna uppfylla kraven från sina kunder måste samma krav 

finnas på leverantören: 

”… Only when the firm achieves quality in its inputs can it hope for quality in its outputs.” 
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Att inköpsfunktionen har blivit strategiskt viktig grundar sig vidare i det faktum att 

outsourcing sker i allt större utsträckning. Detta i och med att organisationer väljer att 

fokusera på sin kärnverksamhet. Inköpskostnaderna i organisationer har till följd av detta 

ökat och inköpsfunktionen har därmed påverkan över en större del av de totala kostnaderna 

och i förlängningen större påverkan över resultatet. (van Weele, 2002) 

1.2 Problemdiskussion 

Inköpsfunktionen får axla en mer komplex och strategisk roll i och med dess förändrade 

ansvarsbild (Kron & Wallgren, 2010). Denna mer strategiska roll kan antas påverka 

funktionens arbetssätt och struktur så att även de utformas på ett sätt som främjar mål och 

strategi. 

 I denna studie används Kron & Wallgrens (2010, s 39) definition av begreppet roll: 

“En enhets roll är det som enheten förväntas ta ansvar för gentemot ledning och övriga funktioner 

inom organisationen. En enhets uppgifter är de aktiviteter som den utför i syfte att ansvara för den 

tilldelade rollen.” 

Forskningen kring inköpsfunktionen har sammantaget visat att en mängd olika roller finns 

att anta för en inköpsfunktion (Knight & Harland, 2005, Wu et al, 2010). I och med att 

inköpsfunktionen nu verkar i hela värdekedjan från leverantör till kund, innebär det att 

inköpsfunktionen har kontakt med flera andra funktioner. Således kan rollerna se olika ut 

beroende på vem som är respondenten vilket gör rollerna både fler och mer komplexa. 

Problematiken kring rollerna ökar ytterligare om inköpsfunktionen uppfattar sin roll 

annorlunda mot vad resterande delar av organisationen anser (Ogden et al, 2007).   

Nära relaterad till ovanstående problematik är inköpsfunktionens arbetssätt och interna 

struktur, där arbetssätt antas vara arbetsuppgifter och på vilket sätt de utförs. När rollen 

förändras påverkas arbetssättet i och med att det är ett sätt att uppfylla den rollen (Kron & 

Wallgren, 2010 s 39). Den mer strategiska inriktningen för inköpsfunktionen har inneburit 

arbetssätt av mer proaktiv karaktär som bidrar till värdeskapande (Kron & Wallgren, 2010). 

Gällande den interna struktureringen av inköpsfunktion kan det vara svårt att organisera en 

inköpsfunktion som underlättar uppfyllandet av den multipla rollbilden samt 

genomförandet av dessa roller.  
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Sambandet mellan roll, arbetssätt och struktur ser vi som komplext. Därför har vi själva tagit 

fram ett relationssamband mellan dessa tre faktorer, se figur 1.1. Studien kommer vara 

uppbyggd utifrån den grundtanken. Vi ser roll som en första bestämmande faktor som 

påverkar hur struktur och arbetssätt i sin tur utformas. Ett antagande vi gör är att det är på 

en högre hierarkisk nivå som inköpsfunktionens strategiska inflytande och roll bestäms. Vill 

ledningen i en organisation att inköpsfunktionen ska deltaga i till exempel ledningsarbete 

och arbeta proaktivt då bestämmer det hur rollen struktureras och vad funktionen faktiskt 

ska göra. 

Då vi utgår från Kron & Wallgrens (2010, s 39) definition av rollbegreppet antar vi att om en 

roll med dess ansvar förändras bör de arbetssätt som krävs för att uppfylla rollen även 

ändras. På så sätt står arbetssätt i beroende till roll.  

Struktur står i beroende till roll då vi anser att det är först efter rollen är bestämd som 

strukturen för inköpsfunktionen kan bestämmas. Enligt teorin ska en struktur stödja och 

främja en organisations strategi och mål (Miles & Snow, 2003). När inköpsfunktionens roll 

och ansvar bestäms utifrån strategi och mål sätts strukturen först efteråt.  

Arbetssätt och struktur värderar vi som två faktorer av samma betydelse. Inköpsfunktionens 

struktur kan möjliggöra ett visst arbetssätt likväl som arbetssätt kan påverka utformningen 

av inköpsfunktionens struktur.   

STRATEGI & MÅL 

ROLL 

STRUKTUR ARBETSSÄTT 

Figur 1.1 Relationssambandet; roll, arbetssätt och struktur 
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Forskning kring rollbegreppet kan vara situations- och organisationsanpassat då studier 

inom ämnet har utförts för ett specifikt fall (Knight & Harland, 2005). Detta kan även ha givit 

konsekvenser för arbetssätt och struktur då dessa också kan tänkas se olika ut beroende på 

kontext. Existerande forskningsresultat kan därför ibland enbart appliceras i liknande 

kontexter, vilket gör att svårigheter kan uppstå i att använda dessa resultat utanför den 

valda kontexten. Då det förefaller sig vara accepterat att rikta in sig på ett specifikt fall för 

denna typ av problematik kommer även denna studies tillvägagångssätt vara av liknande 

slag. Inriktningen har gjorts mot verkstadsindustrin där inköpsfunktionens strategiska 

inriktning är accepterad sedan en längre tid tillbaka (Andersen & Rask, 2002). För att fånga 

in problematiken rörande en organisations säregna uppsättning av roller, arbetssätt samt 

struktur har ett specifikt företag använts i studien, som hädanefter kommer betecknas 

fallföretaget på grund av önskan om anonymitet. Fallföretaget är ett internationellt och 

producerande företag som har en avdelning specifikt för strategiskt inköp.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga en strategisk inköpsfunktions roller, arbetssätt och 

struktur samt utifrån denna kartläggning identifiera problem och förändringsmöjligheter.  

1.3.1 Forskningsfrågor 

Den första forskningsfrågan ämnar besvara huvudsyftet med studien vilket är att kartlägga 

hur situationen faktiskt ser ut. Den andra forskningsfrågan berör den andra delen av syftet. 

 

1. Vilka roller, arbetssätt och struktur kan identifieras för en strategisk 

inköpsfunktion? 

 

2. Hur kan en strategisk inköpsfunktion hantera bristande överensstämmelser 

mellan olika aspekter som framkommit i föregående forskningsfråga? 
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2. Metod 

Nedan presenteras den metod vi har valt att använda i utförandet av vår studie. Metoden visar hur vi 

väljer att angripa den problematik som presenterades i det inledande kapitlet.  Vi har här även försökt 

på ett konkret sätt visa hur vi avser undvika de negativa aspekter som den valda metoden kan 

innebära.  

 

2.1 Det trilaterala sanningsbegreppet 

I denna studie har Alvesson & Sköldberg (2008) och deras syn på sanning använts. Sanning 

är inte endimensionellt enligt dem (2008, s 48) utan mer komplext än så. De nämner tre 

dimensioner för sanningsbegreppet vilka är:  

”… ett representativt vars kriterium är korrespondens med verkligheten, ett pragmatiskt vars 

kriterium är praktisk användning och ett signifikativt som går ut på att uppdaga dold mening” 

Dessa tillsammans sammanfattas som det trilaterala sanningsbegreppet och är alla tre viktiga i 

forskningsprocessen. Vidare råder det inte någon motsättning mellan de tre 

sanningsdimensionerna utan alla teorier består av samtliga, dock i olika grad. I fallet för 

denna studie anses balansen mellan de tre dimensionerna ha varit viktig för 

undersökningen.  

Det första begreppet korrespondens kan uppfattas som positivistiskt, där forskaren direkt 

försöker avbilda verkligheten. Positivism beskrivs som ett begrepp med tvetydig innebörd 

beroende på vem som yttrar sig men Alvesson och Sköldberg (2008, s 32) sammanfattar med 

att data är något som existerar och det är forskarens roll att samla in och systematisera dem. 

Det finns de som menar att denna insamling går att utföras utan att inkludera egna 

värderingar och tolkningar (Bryman & Bell, 2007). Korrespondensen för denna studie 

framträder främst i empiriinsamlingen och genom intervjuer, vilket kommer att motiveras 

under 2.3.3 Val av datainsamlingsmetod.  
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 Praktisk användning tolkas som en verifiering av forskarens resultat. Teorin får trovärdighet 

genom att den kan användas praktiskt i en annan studie och genom att tillämpas på 

verkligheten. I denna studie har empiri och teori noga jämförts och analyserats i strävan att 

visa på ett resultat som kan vara intressant för företag i liknande kontext som för 

fallföretaget. Tillämpbarheten kan stärkas ytterligare vilket diskuteras under avsnitt 7.3 

Författarnas reflektioner och förslag till vidare forskning. 

Dimensionen som riktar sig mot dold mening och förståelse ämnar besvara vad något betyder 

(Asplund, 1970 i Alvesson & Sköldberg, 2008 s 48). Denna dimension framträder i denna 

studie främst i kapitlena för analys och diskussion där det görs en tolkning av det empiriska 

materialet.   

2.2 Forskningsstrategi och design 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor anses att en kvalitativ forskningsstrategi är 

lämplig. Målet har inte varit att kvantifiera variabler som påverkar roll, arbetssätt och 

struktur utan att skapa förståelse för hur dessa ser ut och hur de kan relateras till varandra. 

Detta räcker dock inte för att motivera den kvalitativa strategin då det finns flera sätt att se 

på skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2007). Att en 

kvantitativ ansats inte har valts beror även på att inte endast beteenden har observerats utan 

istället har strävan funnits efter en bakomliggande förståelse till problematiken i studien. 

(Bryman & Bell, 2007) Det beskrivs vidare att allt för stort fokus på denna skillnad mellan 

beteende och mening ska beaktas, då en kvantitativ ansats visst kan undersöka 

bakomliggande mening genom till exempel attitydskalor. Genom en medvetenhet kring att 

gränsen mellan de två forskningsstrategierna inte är helt tydlig kan det finnas en fördel i 

valet av metod. I denna studie är det tillvägagångssättet som visar på huruvida studien är 

kvantitativ eller kvalitativ vilket stödjs av Bryman och Bell (2007). Med hjälp av en kvalitativ 

forskningsstrategi har förståelse för en viss kontext skapats. Den kvalitativa karaktären 

genomsyrar således hela genomförandet av studien. 

I studien har variabler identifierats, tolkats och analyserats hos ett fallföretag och specifikt 

deras avdelning för strategiskt inköp. Bryman & Bell (2007) menar att när fokus ligger på ett 

enskilt fall är en fallstudie att föredra.  



 
 
  7 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Angreppsätt 

Av de två huvudstrategierna induktiv och deduktiv ansats antogs att valet att utgå från 

empirin var naturligt i och med upptäckten av ett empiriskt problem hos studiens 

fallföretag. Att ha ett induktivt angreppssätt i utförandet av en kvalitativ studie är inte något 

nytt utan välförankrat (Bryman & Bell, 2007 s 63), vilket ytterligare stärker det valda 

angreppssättet.  

I och med valet av en induktiv ansats presenteras teorikapitlet som en utgångspunkt snarare 

än en referensram. Grunden till det ligger i att användandet av en teoretisk referensram hade 

för denna fallstudie inneburit en begränsning när sedan insamlingen av empirin påbörjades. 

Den teoretiska utgångspunkten fungerar därmed som en kunskapsgrund i insamlingen av 

empirin. För att förstå, tolka och analysera den information som erhölls av studiens 

intervjupersoner behövdes existerande kunskap att bygga iakttagelser på.  

I litteratursökningen har sökmotorn LiUBSearch använts som söker i flera databaser 

samtidigt. I denna sökmotor ingår databasen Business Source Premier vilken även har sökts 

specifikt inom. Det då denna behandlar företagsekonomisk information vilket kan tänkas 

vara mer relevant för denna studie och därför utfördes en enskild sökning inom denna 

databas för att på så sätt minska risken för att gå miste om värdefull information. I 

sökningen har främst sökordet Strategic Purchasing använts i kombination med andra ord 

som till exempel: roles, structure, supply management och organisation. Samma sökning har 

även gjorts på svenska.  

2.3.2 Valet av datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har gjorts genom intervjuer. Då det anses finnas bakomliggande mening i 

svaren på forskningsfrågorna och inte enbart tydliga mönster har Alvesson och Sköldbergs 

(2008) signifikativa dimension varit passande. Valet att utföra intervjuer har bidragit till den 

förståelse som krävdes för att utföra studien (Thomsson, 2002).  

Ytterligare ett viktigt val låg i upplägget av intervjuerna där det är nödvändigt att välja 

graden av struktur där valet föll på semi-strukturerade intervjuer. Bryman & Bell (2007) 

diskuterar fördelar med en strukturerad och ostrukturerad intervju där den strukturerade 
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intervjun kan bidra till en högre replikerbarhet då samma frågor skulle kunna användas igen 

om studien skulle behöva upprepas. Vidare beskrivs den ostrukturerade intervjun som 

flexibel då intervjupersonen ibland endast får olika huvudämnen att diskutera utifrån. Den 

semistrukturerade intervjun valdes för att få ut fördelar från båda dessa. På så sätt fanns en 

klar bild av vad som skulle diskuteras utan att intervjupersonen blev begränsad i 

besvarandet av frågorna. 

2.3.3 Urval av respondenter  

Hur valet av deltagare till studien gjordes är grundläggande då intervjupersonens påverkan 

på studiens utfall är betydande (Bryman & Bell, 2007). Målet var inte att göra ett statistiskt 

slumpmässigt urval då studien har en kvalitativ karaktär och därför är urvalsdiskussionen 

inte inriktad på representativitet. Istället var fokus på ett urval som kunde frambringa den 

information som faktiskt behövdes i besvarandet av studiens forskningsfrågor.  

Urvalstekniken liknar ett så kallat snöbollsurval (Ruane, 2006). Först intervjuades 

medarbetare på den studerade avdelningen för strategiskt inköp och sedan gav dessa 

intervjuer en bild av vilka som vidare kunde vara intressanta för studien. På så sätt ledde en 

intervju till en annan. Valet av de första intervjupersonerna gjordes utifrån en egen 

uppfattning om vilka som skulle passa som respondent. Ett krav var att intervjupersonerna 

skulle ha arbetat på fallföretaget i minst ett år. Det är ett krav på eget initiativ då det ansågs 

vara viktigt att intervjupersonen hade goda kunskaper om sitt område. Denna gräns vid ett 

år antogs indikera på att personen ifråga har hunnit skapa ett internt nätverk vilket var av 

stort intresse för studien. En person med ett större nätverk kunde leda till fler intressanta 

intervjuer.  

2.3.4 Genomförande av intervjuer 

Totalt sett blev det femton intervjuer som var mellan 30 minuter och 60 minuter långa med 

medarbetare både på avdelningen för strategiskt inköp samt andra avdelningar.  

Intervjuerna har spelats in med intervjupersonernas tillåtelse och samtidigt har anteckningar 

förts under intervjuerna. Att spela in intervjuerna har hjälpt till i det analyserande arbetet då 

det har varit möjligt att lätt gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen. Viktigt har varit att 
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försäkra intervjupersonen om att det inspelade materialet är konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Att leda intervjuerna samtidigt som anteckningar fördes var möjligt då vi båda deltog under 

intervjuerna vilket gjorde att anteckningar kunde föras samtidigt som frågor ställdes. Då 

ökar möjligheten till ett bättre flyt i intervjuerna vilket är viktigt för att intervjupersonerna 

skulle känna sig trygga i att svara på frågorna (Gummesson i Gustavsson, 2004).  

2.3.5 Hantering och analys av intervjumaterial 

Utifrån den induktiva ansatsen samt kvalitativa karaktären på studien har Alvesson och 

Sköldbergs (2008) rekommendationer använts för att på bästa sätt ta tillvara på insamlad 

data. Författarna menar att det i första hand handlar om att skapa kategorier. Metoden har 

tolkats så att dessa kategorier ska träda fram i genomgången av intervjumaterialet och kan 

vara återkommande mönster. Denna metod bidrar till strukturering av informationen. Med 

utgångspunkt i författarnas teori om datahantering (Alvesson & Sköldberg, 2008) har det 

empiriska materialet noga studerats, framträdande kategorier har identifierats och dessa har 

dessutom kontinuerligt ifrågasatts.  

Nästa steg menar Alvesson och Sköldberg (2008) är att använda dessa kategorier och 

utveckla dem till teori. Viktigt blir därför att relatera den kategoriserade datan till varandra 

och som i detta fall, till den existerande teorin. Strauss (1987, s 36) i Alvesson och Sköldberg 

(2008) presenterar sätt att göra denna transformation där det ingår att finna en kärnkategori 

som ett centralt begrepp. Senare i studien visas att fler än ett kärnbegrepp har identifierats 

och arbetet med att finna dessa har bidragit till relateringen av empirin till teorin på ett 

önskvärt sätt. Förklaringen ligger i att i utförandet av analysen och när kärnkategorierna 

försöktes identifieras gjordes en grundlig undersökning av vilka viktiga relationer och 

kopplingar som fanns mellan alla kategorier.  

2.3.6 Etik 

I utförandet av datainsamlingen har respekt visats för individens medverkande genom att 

noga följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Inför varje intervju 

förklarades syftet med studien, intervjupersonen gavs möjligheten till att ångra sin 

medverkan, en förklaring gjordes att allt som sägs är konfidentiellt och så trycktes det på att 

den information som genereras endast kommer ingå inom denna studies ramar. På detta sätt 



 
 
  10 

uppfylls de fyra krav som Vetenskapsrådet beskriver som: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Bryman & Bell (2007, s 134) säger: 

”The issue of confidentiality and anonymity raise particular difficulties for many forms of qualitative 

research, where particular care has to be taken with regard to the possible identification of persons, 

organizations, and places” 

I studien ingår ett fallföretag och de har som beskrivits tidigare önskat anonymitet. Hänsyn 

har tagits till att företagsinformation ska hållas konfidentiellt. I enlighet med Bryman & Bells 

(2007) citat ovan är därför alla intervjupersoner samt information som fallföretagets 

lokalisering och produkter anonymiserade.  

2.4 Metoddiskussion 

Studien är utförd utifrån en problematik som finns hos ett fallföretag där det fanns ett 

intresse från dem att få denna problematik belyst. Vi har själva utformat studiens syfte och 

problemdiskussion vilket har diskuterats tillsammans med fallföretaget. Att vi själva har 

kunnat vinkla studien tror vi hjälper oss att möjliggöra en studie som inte bara tillgodoser 

företagets önskemål utan i första hand kan ge ett akademiskt bidrag.  

Utmaningar i ett nära samarbete med ett fallföretag är att författarna i fråga kan bli 

känslomässigt bländade av företaget (Paulsson, 2007, s 88). Tid har därför spenderats både 

på fallföretaget och universitetet för att minimera denna risk. De beslut som har tagits i 

studien balanseras utifrån kraven från både Linköpings universitet och fallföretaget och vi 

har en förståelse för att de val vi har gjort är under vårt eget ansvar.  

Det fanns en viss förkunskap om fallföretaget och denna förförståelse är något som kan spela 

in i insamlandet av empiriskt material. Thomsson (2002, s 47) beskriver det som ”något man 

förstår innan man förstår”. I några fall var intervjupersonerna bekanta sedan tidigare vilket 

skulle kunna påverka hur intervjun utvecklades. Thomsson (2002) menar att det finns en risk 

att förförståelsen tar över och inkräktar på intervjupersonens svar då intervjuaren anser sig 

förstå svaret tidigt. Vi hade inte en sådan god kontakt som vi tror kan ha påverkat oss till ett 
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sådant beteende och genom att ha uppmärksammat denna risk har vi haft en större 

möjlighet att utesluta den.  

2.4.1 Generalisering 

Det finns de som menar att en kvalitativ studie har restriktioner gällande generaliserbarhet, 

då kontexten är alltför specifik för att kunna appliceras utanför studiens gränser. Kritiken 

består också av en negativ inställning till forskarens inblandning i insamlingen av empiri 

(Bryman & Bell, 2007), i denna studie i utförandet av intervjuer. Bryman & Bell (2007, s 424) 

förklarar generaliseringen av kvalitativ data som följande:  

”The findings of qualitative research are to generalize to theory rather than to population” 

För denna studie innebär det att det som bidrar till generalisering av studien är kvaliteten på 

de teorislutsatser som kan dras utifrån den kvalitativa empirin. Med andra ord sker 

generaliseringen i denna studie genom en jämförelse av teorin och det insamlade 

intervjumaterialet.  

2.4.2 Studiens kvalitet 

För att svara på de krav som finns kring validitet, reliabilitet och replikerbarhet används 

Lincoln & Guba (1985) i diskussionen om detta. Det finns de som menar att just validitet, 

reliabilitet samt replikerbarhet inte går att överföras direkt på en kvalitativ studie utan att de 

är anpassade till en kvantitativ ansats (Bryman & Bell, 2007). Lincoln och Guba (1985) 

nämner två huvudpunkter trustworthiness samt authenticity och dessa har utgåtts ifrån i 

strävan att producera en kvalitativ studie. Författarna menar att liknande frågor som 

framkommer utifrån validitet, reliabilitet och replikerbarhet uppkommer även med denna 

teori. Det är frågor gällande om resultatet är riktigt, om resultatet är tillämpbart samt icke 

påverkat av intressen och bias. Frågorna känns igen men kriterierna för att uppfylla dem 

skiljer sig. Extern validitet ska till exempel mötas med slumpmässigt urval vilket inte går när 

urvalet sker avsiktligt. Då detta är fallet för denna studie ansågs att Lincoln & Guba (1985) är 

lämpliga att utgå ifrån.  

Fyra kriterier nämns för att studien ska uppfylla trustworthiness: trovärdighet (credibility), 

transfererbarhet (transferability), pålitlighet (dependability) samt anpassningsbarhet 

(conformability). Det första kriteriet handlar om att visa på studiens trovärdighet. Kriteriet har 
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bemötts genom en öppenhet gentemot intervjupersoner och där studiens syfte har förklarats 

tydligt. Genom att visa intervjupersonerna vad som antecknats samt hur intervjun tolkades 

säkerställdes att intervjuerna överensstämde med studiens empiriska material. Vidare är 

transfererbarhet frågan om studien kan göras igen och i detta fall har en god beskrivning av 

kontexten gjorts för denna fallstudie. Detta för att läsaren ska få en god inblick i vilka 

komponenter som är viktiga för resultatet. Pålitlighet är viktigt för en studie då det visar 

huruvida den har utförts på ett korrekt sätt. Ett sätt att visa pålitlighet är att vara noga med 

anteckningar från intervjuer och andra möten. Transkriberingen av intervjuerna utfördes tätt 

inpå genomförandet av dem vilket säkerställer att tolkningen av dem utgår från vad som 

faktiskt sades. Slutligen nämns anpassningsbarhet vilket påminner om objektivitet. 

Genomgående i studien har ett kritiskt förhållningssätt eftersträvats för att undvika 

personliga värderingar i slutsatserna.  

Lincoln & Gubas (1985) diskussion om authenticity behandlar studiens genomslag på ett mer 

omfattande plan, vilket tolkas som fokus på hur studien påverkar respondenterna. 

Kriterierna har tolkats som att de som ingår i studien ska få ut något värdefullt av studiens 

resultat. Ett antagande är att denna studie har fått respondenterna att inse sin situation 

genom belysandet av problematiken på ett tydligt sätt. Ett kriterium som har setts till 

kontinuerligt, specifikt inför urvalet av intervjupersoner, är vad författarna kallar rättvisa 

(fairness). Kriteriet innebär att urvalet ska innefatta perspektiv från flera håll i organisationen. 

Praktiskt har därför intervjuerna genomförts med personer på olika hierarkiska nivåer och 

på olika avdelningar.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Nedan har vi strävat efter att först ge en mer ingående bakgrund till inköpsfunktionens strategiska 

inriktning för att sedan gå in mer på detaljnivå för de nyckelbegrepp som ingår i studien; roll, 

arbetssätt och struktur. I teorisyntesen vill vi sedan visa vår tolkning av teorin och hur vi ämnar 

använda den för att besvara studiens syfte.  

 

Vad gäller forskningen kring inköpsfunktionens roller, arbetsätt och struktur är det 

framförallt inom roller och arbetssätt som forskning finns dokumenterad. (Knight & 

Harland, 2005, Wu et al, 2010) Vid inledande litteratursökning efter existerande forskning i 

ämnet om och kring strategiskt inköp upptäcktes en begränsad tillgång på forskning som 

behandlade den strategiska inköpsfunktionens struktur. Ett flertal gånger i sökningen fanns 

forskning som behandlade inköpsfunktionens struktur med fokus på själva köpprocessen. 

Detta täcker inte in hela det området som kan klassificeras som strategiskt arbete (Xideas & 

Moschuris, 1997 och Kotteaku et al, 1995). Det innebär att vi vet lite om vilka variabler och 

faktorer som påverkar utformningen av en funktions struktur. För att ändå få en riktlinje 

presenteras hur ett företags övergripande struktur kan påverka en inköpsfunktions struktur. 

3.1 Den strategiska inköpsfunktionens framväxt  

1985 presenterade Michael E. Porter för första gången value chain (värdekedja) i syfte att visa 

företags värdeskapande aktiviteter. Idag används modellen ofta som referens när 

inköpsfunktionens roll och position i framförallt industriorganisationer ska bestämmas (van 

Weele, 2002, s 10). Nedan visar figur 3.1 en omarbetad version av Porters (1985) värdekedja 

där inköp återfinns i den stödjande aktiviteten Procurement. En av anledningarna till att 

inköp klassificeras som en stödjande aktivitet är att inköp kan bidra till både stödjande 

aktiviteter och huvudaktiviteter. (van Weele, 2002, s 11). Som figur 3.1 visar är 

inköpsfunktionen inblandad från det att enskilda artiklar kommer in till företaget till det att 

den färdiga produkten levereras till kund. 
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Det är emellertid först under de senaste 10-15 åren som förändringen mot att inse 

inköpsfunktionens strategiska potential blivit tydligare och mer uppmärksammad. Under 

denna period har företag insett den styrka och potential som ligger i en välutvecklad 

inköpsfunktion och har påbörjat reformeringen av inköpsfunktion därefter. (Kron & 

Wallgren, 2010, s 9) 

3.1.1 Supply Chain Management  

Supply Chain Management (SCM) är en vidare förklaring till inköpsfunktionens strategiska 

utveckling. Sett från detta perspektiv är den strategiska delen av inköpsfunktionen en 

konsekvens av implementeringen av SCM. Utgångspunkten här ligger i att organisationer 

vill effektivisera flödet från leverantör till kund och gör så genom att implementera SCM. 

(Andersen & Rask, 2002) En sådan implementering kommer ge effekter på 

inköpsfunktionens arbetssätt eftersom en inköpsfunktion fungerar som en viktig länk i 

kedjan från leverantör till kund (Andersen & Rask, 2002, Kron & Wallgren, 2010). En 

inköpsfunktion kan med andra ord bidra till kostnadseffektivitet, flöde i värdekedjan samt 

till lönsamheten vilket alla är mål med SCM (Andersen & Rask, 2002).  

3.2 Strategi och struktur 

Ett företags strategi bör speglas i inköpsfunktionens roller, arbetssätt och struktur. Det för att 

inköpsfunktionen ska kunna arbeta på ett sätt som faktiskt hjälper till att uppfylla strategi 

och mål.  Med andra ord måste det finnas en strategisk koppling till den strategiska delen av 

Figur 3.1 Omarbetad modell av Porters (1985) Value chain utifrån van Weele (2002, s 11) 
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inköpsfunktionen. Som Axelsson (1998, s 365) diskuterar; inköpsstrategin och det dagliga 

arbetet på inköpsfunktionen måste spegla den övergripande strategin som finns i 

organisationen. Annars finns risken att inköpsfunktionens roller, arbetssätt och struktur inte 

hjälper till att uppnå de strategiska mål som satts. Ogden et al (2007, s 2) är av samma 

uppfattning och menar att den strategiska inköpsfunktionens huvudsakliga syfte är att 

stödja den övergripande strategin. Ogden et al (2007, s 13) nämner även Monczka et al (1998) 

och citerar dem: 

”Purchasing can no longer be a support function, but must be recognized as a strategic asset that 

provides a powerful competitive advantage in the marketplace. In order for this to happen, the 

objectives of executive purchasing management must be aligned with their company´s goals and 

objectives.” 

3.2.1 Legitim auktoritet   

Som ovanstående citat konstaterar är det viktigt att inköpsfunktionen blir erkänd som en 

strategisk tillgång som bidrar till konkurrenskraften. För att en inköpsfunktion ska bli 

erkänd som strategisk är en förutsättning att funktionen besitter auktoritet och status, så 

kallad legitim auktoritet. Med legitim auktoritet menas den status som en funktion har i en 

organisation och i vilken utsträckning funktionen ifråga får vara med och fatta beslut som 

berör andra funktioner än ens egen. Legitim auktoritet handlar även om att få bekräftelse 

från dessa andra funktioner och att betraktas som en viktig del i planeringen och utförandet 

av strategiskt arbete. Legitim auktoritet underlättas av tydlig kontakt till ledningen eller till 

exempel om en högt uppsatt person i ledningen själv har inköpsbakgrund. (Ogden et al, 2007 

s 4 och 13) Status i organisationen kan även påverkas av företagets beroende av att kostnader 

hålls nere, inköpsfunktionens andel av slutproduktens totalkostnad samt till vilken grad som 

företaget är beroende av sina leverantörer (van Weele, 2002, s 235). Andra faktorer som 

påverkar legitim auktoritet är inköpsfunktionens organisatoriska position, ledningens 

medvetenhet om inköpsaktiviteter samt arbete med andra funktioner (Ogden et al, 2007, s 

13).  

3.2.2 Interna och externa relationer  

Inköpsfunktionens interna relationer är enligt Ogden et al (2007, s 3) en av faktorerna som 

definierar den strategiska inköpsfunktionen. Det är viktigt att i hela kedjan från leverantör 
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till kund kunna integrera och samarbeta med alla funktioner i kedjan för att se till att kedjan 

hålls intakt (Kron & Wallgren, 2010). Inom Supply Management har fokus länge legat på 

leverantörer och de externa relationerna, det så kallade ”external organisation integration”. 

Ogden et al (2007, s 13) menar dock att inom Supply Management bör även de interna 

relationerna spela en viktig roll, det så kallade ”internal organisation integration”. Detta 

grundar sig i att dagens organisationer blir allt mer platta och därmed kommer så kallade 

cross-functional teams att användas i allt större utsträckning. Det är ett resonemang som de 

finner stöd i hos Carter & Narasimhan (1996). Carter & Narasimhan (1996) spår även att i 

framtiden kommer intern integration vara lika viktigt som extern integration. Detta för att 

väga in kundens efterfrågan och på så sätt förlänga kedjan hela vägen från leverantör till 

kund. 

3.2.3 Organisationsstruktur och funktionens struktur  

Sambandet och relationen mellan en organisations strategi och struktur är inte helt enkelt att 

bestämma. Att det är strategin som bestämmer strukturen är något som både stödjs och 

motsägs av forskare (Abrahamsson & Andersen, 2005 och Miles & Snow, 2003). Denna 

studie kommer att utgå från att det är strategin som bestämmer strukturen och finner stöd 

för det i Miles & Snow (2003). Enligt Miles & Snow (2003) formas en organisations strategi 

utifrån den omgivning den verkar i. Denna strategi stödjs och utförs sedan av en viss typ 

organisationsstruktur, teknologi och administrativa processer. Begreppet struktur i sig kan 

definieras genom yrkeskategorier, formalisering (rutiner och procedurer), geografisk 

lokalisering, antal hierarkiska nivåer samt på vilken nivå som beslut fattas (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). Med andra ord kan sägas att en rätt vald organisationsstruktur ska 

möjliggöra aktiviteter som uppfyller företagets strategi. I denna studie kan det antas att det i 

förlängningen då bör innebära att rätt vald organisationsstruktur även bestämmer 

strukturen för en inköpsfunktion så att denna också stödjer företagets strategi. 

3.3 Inköpsfunktionens roller och arbetssätt 

3.3.1 Inköpsfunktionens tre stadier  

Flera forskare har genom åren på mer eller mindre liknande sätt kategoriserat den 

strategiska utvecklingen av inköpsfunktionen utifrån vilka roller funktionen antagit. Genom 

att dela upp utvecklingen i olika stadier med tillhörande roller har forskare förtydligat att 

inköpsfunktioner kan ha kommit olika långt i processen mot att vara strategisk. Med andra 
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ord kan en inköpsfunktion inte gå direkt från administrativ till värdeskapande i en 

handvändning. Utvecklingen sker istället stegvis.  

Ett flertal forskare har valt att dela upp utvecklingsprocessen i tre stadier där en 

sammanställning av dessa finns i bilaga 1. Kron & Wallgren (2010) har till exempel valt att 

dela upp processen i stadier; ett operativt, ett stödjande samt ett strategiskt stadie, se figur 

3.2. Det första stadiet där funktionen intar en operativ roll, omfattar upphandlingar, 

prispress, effektiv resurshantering samt uppföljning. Arbetsuppgifterna i denna roll 

representerar huvudsakligen inköpsfunktionens uppgifter innan den strategiska 

utvecklingen. I det andra stadiet intar funktionen en stödjande roll som även inkluderar 

uppgifter såsom att utveckla policyer, intern kommunikation och projektledarskap. Det sista 

och tredje stadiet där funktionen intar en strategisk roll innefattar att försvara och bygga 

varumärket, bidra till lönsamhet, utveckla relationer till leverantörer samt 

omvärldsbevakning. De tre stadierna skapar tillsammans en fullständig bild av den 

strategiska inköpsfunktionens arbetsuppgifter. Med andra ord byggs stadierna på till att 

omfatta allt större ansvar i utveckling mot att bli mer strategisk.  

 

Figur 3.2 Omarbetad figur från Kron & Wallgren (2010, s 43) 
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Samma utgångspunkt som Kron & Wallgren (2010) tar Axelsson (1998). Även han ser 

inköpsfunktionens utveckling som en process från rent operativt och administrativt arbete 

till strategiskt och värdeskapande arbete. De olika författarna har med andra ord utgått ifrån 

samma utvecklingsförlopp men har i spannet mellan operativt och strategiskt använt olika 

begrepp och uppdelningar. Till skillnad från Kron & Wallgren (2010) har Axelsson (1998) 

valt att sammanfatta utvecklingen i de tre begreppen Buying, Procurement samt Supply 

Management. Buying är den lägsta graden som innebär anskaffning till lägsta pris. Begreppet 

Procurement innebär att inköpsfunktionen har ett utvidgat ansvar vad gäller anskaffningen 

samt ett ansvar för logistiska aspekter (till exempel volym och tidpunkt). Supply Management 

är det mest strategiska stadiet och inkluderar bland annat val av leverantörer, relationer till 

dessa samt hur en lämplig leverantörsstruktur sätts upp. Fokus ligger även på att utveckla 

både leverantörernas och den egna organisationens resurser och kunskaper. På så sätt kan 

kostnader reduceras och värde skapas, till exempel genom produktutveckling. Axelsson 

(1998) påpekar särskilt att en inköpsfunktions status och ansvarsområden ser mycket olika ut 

beroende på hur långt företaget hunnit i utvecklingsprocessen.  

Paulraj et al (2006) valde till skillnad från ovanstående författare att fokusera på det 

strategiska stadiet i utvecklingsprocessen. Författarna presenterar i tre nivåer en mer 

ingående förklaring av Kron & Wallgrens (2010) strategiska stadie respektive av Axelssons 

(1998) Supply Management. Med sina tre nivåer förtydligar Paulraj et al (2006, sida 118) att 

strategiska inköpsfunktioner kan vara strategiska i olika utsträckning: 

”…firms strive to implement strategic purchasing to its best potential. As such, firms’ purchasing 

functions are at different stages of strategic evolution.” 

Första nivån är Strategic Focus där inköpsfunktionen arbetar efter långsiktig planering för att 

undvika risk och osäkerhet. Strategic Involvement är den andra nivån och innebär som 

namnet antyder att inköpsfunktionen är involverad i den övergripande strategiplaneringen, 

är medvetna om företagets strategiska mål samt lägger fokus på konkurrenskraftig strategi 

och arbete. Den tredje och högsta nivån är Visibility/Status. På denna nivå får 

inköpsavdelningen inte bara ta del av och inkluderas i det strategiska arbetet utan deltar 

även aktivt i att arbeta fram strategin. Inköpsavdelningens åsikter väger tungt och 

inköpschefen har en position i toppledningen. Paulraj et al (2006) påpekar särskilt att den 
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tredje nivån är något som bör eftersträvas då en inköpsfunktion på hög strategisk nivå 

medför ett flertal fördelar. Bland annat kan en strategisk inköpsfunktion förbättra 

leverantörsintegrationen, spela en nyckelroll i integrationen av inköpare-

leverantörsrelationen samt bidra starkt till att skapa winwin-situationer mellan leverantörer 

och det egna företaget (Paulraj et al, 2006 s 118).  

Inköpsfunktionen uppdelad i operativa och strategiska avdelningar 

En växande trend som har identifierats är den att organisationer väljer att dela upp 

inköpsfunktionen för att separera det operativa arbetet från det strategiska och på så sätt 

skapa olika yrkeskategorier inom inköpsfunktionen (Kron & Wallgren, 2010). Författarna ger 

ett exempel på denna trend med ett fallföretag som valt att dela in sin inköpsfunktion under 

en operativ, en strategisk rådgivande samt en strategisk roll. Som exemplet visar är 

uppdelningen på flera punkter lik Kron & Wallgrens (2010) respektive Axelssons (1998) tre 

stadier. I trenden ingår även att operativt inköpsarbete ”läggs ut på linjen” eller outsourcas. 

Med andra ord är inköpsfunktionen då inte längre direkt ansvarig för det arbetet.  

Sett till denna studie har en uppdelning av operativt och strategiskt arbete skett på 

fallföretaget och där avdelning strategiskt inköp ska utföra det strategiska arbetet. 

Avdelningen bör därför tillhöra Kron & Wallgrens (2010) tredje och sista stadie det strategiska 

stadiet respektive Axelssons (1998) stadie Supply Management då dessa enbart inkluderar 

strategiskt arbete.  

Därmed uppstår frågan varför vi ändå valt att utförligen presentera inköpsfunktionens alla 

tre stadier. Valet har sin grund i vår förförståelse om fallföretaget och att det tidigt framgick 

att separationen av operativt och strategiskt arbete inte alla gånger varit helt problemfritt. Vi 

anser därför att det finns starka motiv för att även inkludera de två tidigare stadierna. Det 

för att säkerställa att studien ger en komplett bild av den strategiska inköpsfunktionens 

arbete. 

3.3.2 Roller och arbetssätt 

Det finns ett flertal olika roller som en inköpsfunktion kan anta. Nedan presenteras ett urval 

av dessa baserat på två kriterier. För en sammanställning se bilaga 2. Det första kriteriet är 

att valda roller ska omfatta arbete inom den egna inköpsfunktionen, arbete med andra 

interna funktioner samt arbete med externa aktörer. Andra kriteriet är att rollerna ska kunna 
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kopplas och jämföras med varandra. På så sätt ökar chanserna för ett urval som täcker ett 

område relevant för studiens syfte.  

Knight & Harland (2005) presenterar “Managing Supply Networks” innehållande sex olika 

roller. Rollerna är som följande: Innovation Facilitator, Co-ordinator, Supply Policy Maker and 

Implementer, Advisor, Information Broker, samt Network Structuring Agent. Innovation Facilitators 

uppgift är att stödja och främja produkt- och processinnovationer genom att samarbeta och 

utvecklas tillsammans med leverantörer. Co-ordinators uppgift är att vara projektledare och 

administrera interorganisatoriska aktiviteter samt underlätta interna nätverksrelationer. Den 

tredje rollen (Supply Policy Maker and Implementer) har samma uppgift som namnet antyder, 

att skapa och implementera policys passande för leverantörsstrukturen som ska visa på 

önskvärt handlande. Advisor är vad författarna kallar “supply experts” (Knight & Harland, 

2005 s 287) och de ger råd kring allt som berör arbete med leverantörer. Vidare handlar 

rollen som Information Broker om att på ett proaktivt sätt övervaka efterfråga och 

inköpsmönster samt uppmuntra till fokus på nyckelfaktorer. Informationen som 

tillhandahålles sprids sedan till olika parter inom organisationen. Den sista rollen (Network 

Structuring Agent) har som uppgift att övervaka och påverka leverantörsrelationer för att 

säkerställa till exempel konkurrenskraften och andra framgångsfaktorer. Detta gäller 

framförallt i relationer till kritiska leverantörer.  

Wu et al (2010) identifierade inom ramen för Supply Management fyra olika roller som har 

flera likheter med Knight & Harland (2005). Den första av de fyra rollerna, Negotiator, har 

som uppgift att arbeta fram kontrakt med leverantör som skyddar och gynnar det egna 

företagets intresse. Negotiator-rollen är enligt Wu et al (2010) en av de viktigaste 

arbetsuppgifterna för en manager. Den andra rollen, Facilitator, fungerar som en mäklare och 

koordinator för att lösa konflikter och andra problem som kan uppstå både externt och 

internt under arbetets gång. Supplier’s Advocate är den tredje rollen och har som uppgift att 

kommunicera leverantörens krav. Den sista rollen är Educator. Denna rolls uppgift är att 

hålla interna kunder uppdaterade om relationer för att på så sätt skapa enighet och undvika 

överraskningar och missförstånd när lämplig supply-strategy ska implementeras.  

Hallenbeck et al (1999) tog i sin studie fram fyra roller för en inköpsmanager utifrån dennes 

ansvar för relationen till leverantörer respektive till interna enheter. Den första rollen 
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Gathering, Filtering, Transmitting and Gatekeeping (GFTG) behandlar hur information hanteras. 

Till exempel kan det innebära att inköpsfunktionen samlar information från olika 

leverantörer kring en ny komponent. Inköpsfunktionen sorterar bort de alternativ som inte 

håller till exempel kvalitets- och kostnadskrav och skickar sedan informationen till aktuella 

interna avdelningar. Vilken information som skickas, till vem och när är också frågor 

inköpsfunktionen måste ta ställning till. Den andra rollen som identifierats är Transacting och 

inkluderar förhandling med leverantörer av det material och tjänster som organisationen 

behöver. Transacting-rollen är även enligt Hallenbeck et al (1999) en huvudaktivitet för 

inköpsfunktionen. Being Proactive är namnet på den tredje rollen och fungerar på många sätt 

som komplement till föregående roll. Rollen innebär att inköpsfunktionen ska representera 

organisationen och är ansvariga för att skapa och behålla leverantörsrelationer. Den fjärde 

och sista rollen är Protecting och handlar om att skydda organisationens intressen och 

värdefull information. Även aktiviteter för prognoser och marknadsförhållanden är 

kopplade till denna roll.  

3.4 Teorisyntes 

3.4.1 Inköpsfunktionens tre stadier  

Kron & Wallgrens (2010) och Axelssons (1998) definition av utvecklingsprocessen har flera 

likheter. För det första utgår de båda från att processen startar i en operativ och 

administrativ inköpsfunktion och slutar när inköpsfunktionen arbetar strategiskt och är 

värdeskapande. För det andra delar de in processen i tre stadier som på många sätt stämmer 

överens. Dock finns skillnader vilket gjort att placeringen av stadierna i processen varierar 

de två författarna emellan. Detta illustreras i figur 3.3 nedan.  

Som figuren visar tar Kron & Wallgrens (2010) Operativa stadie ett större ansvar i jämförelse 

med Axelssons (1998) Buying vars enda uppgift är att köpa till lägsta pris. Det Operativa 

stadiet däremot inkluderar ansvar för resurshantering och uppföljning, vilket inte berörs i 

definitionen av Buyings uppgifter och ansvar. Som följd innebär det att Procurement har en 

större ansvarsdel att täcka upp från både det operativa och det stödjande stadiet. Kron & 

Wallgrens (2010) Strategiska stadie tar vid tidigare än Supply Management eftersom det täcker 

ett större, mer övergripande strategiskt ansvar. Supply Management är till stor del fokuserad 

på relationen till leverantörer och hur de kan utvecklas.  
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Som nämnt tidigare fokuserar Paulraj et al (2006) på olika nivåer inom det Strategiska stadiet 

(Kron & Wallgren, 2010) respektive inom stadiet Supply Management. Denna fördjupning i den 

strategiska inköpsfunktionen belyser hur en inköpsfunktion inte blir hundra procent 

strategisk bara för att övergången från det Stödjande stadiet respektive Procurement har gjorts 

och visar mer ingående hur en strategisk roll kan variera. Strategiskt arbete är med andra 

ord olika mycket strategiskt bidragande, vilket visas i Paulrajs et al (2006) tre nivåer; Strategic 

Focus (SF), Strategic Involvement (SI) samt Visibility/Status (V/S). 

 

Figur 3.3 Egen teorimodell av Kron & Wallgren (2010), Axelsson (1998) och Paulraj et al (2006) 

Kron & Wallgren som utgångspunkt 

Teorisyntesen utgår från Kron & Wallgrens (2010) definition av utvecklingsprocessen. En 

anledning är att de framtagna begreppen är övergripande och täcker ett omfattande område, 

framförallt gällande det strategiska stadiet. En annan anledning är att begreppen inkluderar 

det mesta som Axelsson (1998) tar upp. Det som är den huvudsakliga skillnaden är att 

uppdelningen av de tre stadierna är olika. Axelsson (1998) och Paulraj et al (2006) används 

som komplement i diskussionen kring modellen.  

3.4.2 Roller inom de operativa, stödjande och strategiska stadierna 

De roller som presenterades i avsnitt 3.3.2 Roller och arbetssätt har här med utgångspunkt i 

Kron & Wallgren (2010) placerats ut i något av de tre stadierna. Som kan ses nedan i figur 3.4 

har ett flertal av rollerna placerats under samma punkt i processen. Det beror på två saker. 

För det första är några av rollerna tämligen lika vad gäller ansvar och uppgifter och 

beskriver i princip samma roll. För det andra har det för några av rollerna varit svårt att till 

exempel se hur pass stödjande en roll är i jämförelse med andra stödjande roller. Då har de 

placerats ungefär lika på skalan. Ett antal roller har placerats mellan två stadier, dessa 

kommer att diskuteras i avsnittet Mellan två stadier. I det operativa stadiet har ingen roll 

placerats och kommer därför inte förklaras vidare här. Däremot kommer det operativa 

stadiet att ta en större plats i analyskapitlet.  
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Stödjande 

Här har tre av Knight & Harlands (2005) roller placerats; Co-ordinator, Supply and Policy 

Maker and Implementer samt Advisor. Hit hör även Wu et als (2010) Facilitator-roll. Co-ordinator 

omfattar bland annat att vara projektledare och administratör för interorganisatoriska 

aktiviteter samt vara delaktig i informella nätverk. Det kan innebära uppgifter mot andra 

avdelningar som stödjer och underlättar olika aktiviteter. Policys (Supply Policy Maker and 

Implementer) visar på önskvärt handlande vilket är stödjande för anställda i deras dagliga 

arbete. Även Advisor är stödjande då rollen informerar andra anställda och avdelningar om 

leverantörer, information som kan antas vara stödjande för de andra avdelningarnas arbete. I 

rollen som Facilitator löses problem och konflikter mellan leverantörer och övriga 

organisationen. På så sätt effektiviseras och förenklas arbetet i kedjan från leverantör till 

kund. 

Strategiskt 

I det strategiska stadiet ingår Knight & Harlands (2005) Network Structuring Agent och 

Innovation Facilitator, Wu et als (2010) Supplier’s Advocate och Educator samt Hallenbecks et al 

(1999) Being Proactive och Protecting. Network Structuring Agent värnar om leverantörer och 

relationen till dem, framförallt de kritiska leverantörerna, för att säkerställa konkurrenskraft 

på lång sikt. Det bör ses som strategiskt arbete då alla vinstdrivande företag måste vara 

konkurrenskraftiga för att vara lönsamma. Innovation Facilitator främjar 

produktionsinnovationer genom att i relationen med leverantörer inkludera dem och 

utvecklas tillsammans för att på så sätt skapa en winwin-situation. Supplier’s Advocate kan på 

många sätt liknas vid Network Structuring Agent då rollen representerar leverantören och 

kommunicerar dennes krav och värnar med andra ord om relationen till leverantören. I 

rollen som Educator ingår att hålla andra avdelningar uppdaterade om relationsdynamiker 

samt att implementera supply-strategy. Arbetssättet är av proaktiv karaktär och därför 

strategiskt. Being Proactive kan liknas vid de två ovan nämnda rollerna Supplier’s Advocate 

och Network Structuring Agent då en stor del omfattar att skapa och behålla 

leverantörsrelationer. Den sista rollen är Protecting, att skydda företagets egna intressen och 

värdefull information samt göra marknadsprognoser. Med andra ord skyddas 

konkurrenskraften och genom att arbeta mot marknadsprognoser är arbetet proaktivt vilket 

kan vara exempel på strategiskt arbete.  
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Mellan två stadier  

Mellan de två stadierna operativ och stödjande har Wu et als (2010) Negotiator samt 

Hallenbecks et al (1999) Transacting placerats. Negotiator-rollen omfattar att upprätta kontrakt 

och att skydda och gynna företagets intressen, Wu et al (2010) menar även att det är den 

viktigaste uppgiften för en manager. Skydda och gynna intressen bör innebära aktiviteter 

utöver att upprätta ett kontrakt till lägsta pris och därför placeras rollen mellan stadierna 

operativ och stödjande. Transacting-rollen stämmer på många sätt överens med föregående 

roll; att förhandla material och tjänster med leverantör och är enligt Hallenbeck et al (1999) 

en huvudaktivitet.  

I stadierna mellan stödjande och strategisk finns Knight & Harlands (2005) Information Broker 

samt Hallenbecks et al (1999) Gathering, Filtering, Transmitting, Gatekeeping (GFTG). 

Information Broker förmedlar information som skapar möjlighet till proaktivt och strategiskt 

arbete samt uppmuntrar till fokus på nyckelfaktorer.   Förmedla information är en stödjande 

aktivitet men då det bidrar till att strategiskt arbete kan utföras är det även en strategisk roll. 

Gathering, Filtering, Transmitting, Gatekeeping hämtar, analyserar och vidarebefordrar rätt 

sorts information från leverantörer. Inköp analyserar leverantörer, sorterar bort de som inte 

håller kvalitets- och kostnadskraven och skickar sedan rätt och relevant information till rätt 

respondent. Även här gäller att förmedlingen av informationen är stödjande men samtidigt 

är informationen viktig i utförandet av strategiskt arbete. 
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4. Empiri 

Empirin presenteras på ett sätt som går i linje med studiens syfte och den teoretiska utgångspunkten. 

Innan vi går in på nyckelbegreppen roll, arbetssätt och struktur kommer vi först ge en mer 

övergripande bild av fallföretaget och dess verksamhet.  

 

4.1 Företagsinformation 

Fallföretaget är ett internationellt producerande företag inom verkstadsindustrin som ingår i 

en division som i sin tur är en del av en större koncern. Denna division drivs på global nivå 

under en global ledningsgrupp och har även en lokal ledningsgrupp. I samma division finns 

flera enheter utspridda både nationellt och internationellt som har egna lokala 

ledningsgrupper vilka rapporterar till samma manager på global nivå. Syftet med att även 

ha en global ledningsgrupp är att uppnå en standardisering av enheterna vad gäller 

arbetssätt och processer. Fallföretaget fungerar som en mall för de övriga enheterna i samma 

division. Anledningen är fallföretagets storlek och att de kommit längre i utvecklingen.  

4.1.1 Fallföretagets inköpsorganisation 

Inköpsorganisationen på fallföretaget är indelat i tre nivåer. De är operationellt, taktiskt samt 

strategiskt. På operationellt inköp arbetar anskaffare med att köpa hem material för att förse 

till exempel produktion med sitt behov. Just dessa anskaffare kallas för 

produktionsinköpare. Det finns även anskaffare som köper in material som inte används 

direkt i produktion. Anskaffarna har daglig kontakt med leverantörer angående olika order. 

Det kan till exempel gälla förändringar i en beställning eller att en leverantör inte har 

levererat i tid. 

Nästa nivå av inköp kallas som nämnt taktiskt inköp och de arbetar nära operationellt inköp. 

Där arbetar idag två personer med övergripande inköpsfrågor. De ska till exempel se över 

inköpsavtalen och vilka beställningsmetoder som är att föredra. En fråga kan vara om 

fallföretaget ska köpa in genom just-in-time eller med hjälp av ett mellanlager. De har ett lite 

mer långsiktigt fokus än operationellt inköp och försöker bland annat besvara olika 

logistikfrågor.  



 
 
  27 

Strategiskt inköp är den sista nivån i inköpsorganisationen vars huvudfokus ligger i att säkra 

framtida materialförsörjningen, detta enligt managern för denna avdelning. Strategiska 

inköpare kallas även för strateger, vilket hädanefter kommer att användas. En fördjupning 

av strategiskt inköp presenteras nedan. 

4.2 Strategiskt inköp 

Fallföretagets avdelning för strategiskt inköp började ta sin nuvarande form i början av 2000-

talet. Managern för avdelningen började sin karriär på inköpsavdelningen med strategiskt 

arbete i cirka fem år. Samma person har periodvis ingått i produktionsrelaterade projekt 

samt även varit produktionschef för en av produktionslinorna. Denna person har nu gått 

vidare till att vara ansvarig för hela fallföretaget.  

Det finns några avgörande faktorer för utvecklingen som har gjort strategiskt inköp till vad 

avdelningen är idag. Den första är den geografiska separationen av strategiskt inköp från det 

operationella, där strategerna flyttade sin verksamhet till en ny plats som inte var i direkt 

kontakt med produktion. Anledningen till strukturförändringen var att strategerna ibland 

fick arbeta med operativa arbetsuppgifter som att undersöka om en viss artikel fanns 

godsmottagen i lager: 

”Eftersom de satt geografiskt väldigt nära produktion så blev det mer att de fick jaga grejer, sådant 

som egentligen, som produktionsinköp ska göra.” 

Nästa avgörande faktor var en intern organisationsförändring av strategiskt inköp samt 

införandet av Kraljic-matrisen, som används än idag. Företagets leverantörer delas in i 

matrisen för att underlätta identifieringen av vilka leverantörer som är strategiska och inte. 

Mer ingående beskrivning av matrisen presenteras under avsnitt 4.2.5 Arbetssätt och 

arbetssättet Kraljic-matrisen. Bakgrunden till den nya organisationsförändringen var att 

inköpsmanagern såg stora förbättringsmöjligheter vad gäller fallföretagets hela 

inköpsarbete: 

”Så då sa jag det till vår chef att: Du, jag kommer från inköp. Jag ser att nu ska varje flöde köpa och 

man konsoliderar inte, så vi tappar i kostnad. För det enda produktionen är intresserad av det är att ha 

grejer, sen vad det kostar spelar ingen roll. Så då sa han: Absolut det låter bra, då får du köra det då. 

Så då fick jag ännu en gång då bygga upp en organisation helt från vitt papper då.” 
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Införandet av Kraljic-matrisen medförde ett större fokus på det strategiska arbetet med 

leverantörerna. Avdelningen började arbeta mer med de strategiska leverantörerna och fasa 

ut de som inte levde upp till kraven.  

Den tredje faktorn består i två projekt som startades på initiativ av inköpsmanagern i syfte 

att minska kapitalbindningen och som fortfarande pågår än idag. Det första projektet riktar 

in sig på betalningsvillkor för att förbättra dem och frigöra kapital. Det andra projektet är ett 

logistikprojekt där bland annat valet av hur artiklar ska beställas från leverantörer diskuteras 

(till exempel just-in-time). Projekten startades för att få bukt på ett kassaflödesproblem och 

benämns i citatet nedan som Projekt X: 

”Sen så 2006 höll vi på att krascha för då skulle verkligen allt, vår tillväxt vara så enorm, så en månad 

gjorde vi negativt cashflow… Då startade vi ett jättestort projekt som hette Projekt X då, där vi skulle 

reducera hela vår capital-tied-up men inte bara titta på monteringslager som är det fysiska i lager, för 

det är den lilla delen, utan hela kedjan och då var jag projektledare för två sådana” 

Ytterligare en faktor som bidragit till vad som nu kallas strategiskt inköp är införandet av 

Key Performance Indicator (KPI). Dessa består bland annat av leveransprecision, kvalitet, 

betalningsvillkor samt ISO-certifieringar. 

4.2.1 Ledningsarbete 

Som nämnt finns det en global ledningsgrupp och flera lokala. Strategiskt inköp för 

fallföretaget är representerade på båda nivåerna. Strategiskt inköps representant ansvarar för 

de inköpsrelaterade frågorna i ledningsarbetet.  

4.2.2 Mission och fokus 

Strategiskt inköps interna mission är att ha lägsta totalkostnad för material. Det gäller 

material i produktionsflödet samt den totala kapitalbindningen från orderläggning till 

leverans. Ett antal vad de kallar cornerstones har tagits fram och berör hur strategiskt inköp 

ska arbeta för att skapa värde i hela kedjan. Det handlar om att arbeta mot produktion och 

teknik med förbättringsarbeten genom att bland annat aktivt och tidigt ta del av 

utvecklingsprojekt. Vidare är arbetet med leverantörerna viktigt bland annat genom 

gemensamma utvecklingsprojekt. I leverantörsarbetet ingår även att övervaka 

leverantörernas prestation. Då den övergripande missionen är att hålla lägsta totalkostnad, 
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ingår det i strategiskt inköps arbete att initiera och leda specifika kostnadsbesparingsprojekt. 

I ansvaret för värdekedjan ingår det slutligen också att utbilda andra medarbetare i arbetet 

från orderläggning till leverans.  

Utöver att arbeta utifrån ovanstående mission har strategiskt inköp även haft ett specifikt 

fokus under tidsperioder som oftast sträcker sig mellan två till tre år. Tidigare har fokus varit 

på teknik och nyutvecklingsprojekt och idag är det på globalisering. Det handlar om att hitta 

inköpssynergier på global nivå.  

4.2.3 Strategiskt inköps struktur 

För hela strategiskt inköp finns en koordinator. Koordinatorn samlar ihop och delar ut 

information från övriga avdelningar till ansvarig strateg. Denna person ser även till att när 

en strateg inte finns på plats täcks dennes arbete upp av någon annan.  

Strategiskt inköp är uppdelat i fyra delar. En del har en teknisk inriktning som är direkt 

kopplad till en kritisk del i den produkt som fallföretaget tillverkar. Denna del sitter 

geografiskt nära fallföretagets avdelning strategiskt inköp men tillhör en annan division och 

kommer därför inte att behandlas mer i studien. Figur 4.1 visar den nuvarande strukturen 

för strategiskt inköp samt hur många som arbetar inom varje del. 

 

Figur 4.1 Omarbetad modell över strategiskt inköps organisationsstruktur 
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Nästa del behandlar strategiskt arbete på global nivå som är ny för detta år (2012) där 

rekrytering pågår av två tjänster. I studien kallas den globalt inköp. Målet är att organisera 

och utveckla processer för att hitta globala leverantörer som stämmer överens med 

fallföretagets business code of practise. Med globala leverantörer menas leverantörer som kan 

förse samtliga enheter i divisionen med material. De ska även stödja alla enheterna i 

divisionen lokalt och leda utvecklingen att skapa en global leverantörsbas. Genom att 

använda globala leverantörer mellan enheterna i samma division är förhoppningen att 

synergierna ska öka. 

De sista två delarna presenteras mer ingående nedan med en förklaring av hur de två 

delarna är organiserade. De två delarna kallas för direkt inköp respektive indirekt inköp. 

Inom båda dessa delar har varje strateg ansvaret för en egen grupp av leverantörer. 

Direkt inköp 

För att enkelt förklara direkt inköp arbetar strategerna i denna del med leverantörer vilka 

levererar artiklar som används direkt i produktionen. De två huvudgrupper som inköpet 

sker i är köpkomponenter samt bearbetade artiklar. Köpkomponenter är i sin tur uppdelade 

i produktgrupper med en strateg som har ansvar för varsin grupp. Mellan grupperna finns 

det gråzoner men uppdelningen anses tillräckligt tydlig ändå. Strategerna ansvarar på så sätt 

för ett eget sortiment. 

Bearbetade artiklar, även kallade ”tillverkat”, förklaras följande av en strateg: 

”Tillverkat är ju då allt som är ritningsbundet där vi äger konstruktionen, där vi står för 

konstruktionen, oftast mycket i samråd med leverantörerna men det är våra ritningar som vi bygger 

upp själva” 

Bearbetade artiklar är också de indelade i produktgrupper. För en av dessa grupper omfattar 

ansvaret även att koordinera inköp på en högre nivå i samarbete med sina leverantörer. På 

detta sätt behöver inte fallföretaget själva köpa in vissa artiklar utan det sköts direkt hos 

leverantören. 

”Tittar man i våra system så ser det ut som att det minskar med årsbehov, men det beror på att våra 

underleverantörer köper in och monterar åt oss.” 
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Indirekt inköp 

Indirekt inköp är sådana artiklar som gör att verksamheten fungerar som helhet. Det kan 

gälla kontorsmaterial, arbetskläder, IT-system etcetera. Indirekt material är projektbaserat 

och de arbetar bland annat med att se till att alla leverantörer följer fallföretagets etiska 

riktlinjer. 

Inom samma grupp finns även strateger som arbetar med projekt riktade mer mot direkt 

inköp. Det som skiljer dessa strateger mot övriga strateger är att de inte har ett eget 

leverantörsansvar utan de hämtar information från de ansvariga strategerna. Denna 

information förs sedan vidare till projektmöten med övriga projektmedlemmar. En av dessa 

strateger jobbar med interna projekt på avdelningen, det vill säga sådana projekt som 

initieras av strategiskt inköp själva. Ett exempel på ett internt projekt är där antalet 

leverantörer och artiklar ses över för att hitta synergier och kostnadsbesparingar. Det finns 

även projekt inriktade mot nyutveckling och produktion. Denna inriktning har tidigare 

bestått av en person som har medverkat i upp mot 20 projekt som representant för hela 

avdelningen för strategiskt inköp. I detta nu utökas denna tjänst till två tjänster.  

4.2.4 Strategiskt inköps roller 

Strategen som Leverantörsansvarig 

Valet av leverantör är ett ansvar som faller på strategiskt inköp. Detta har framkommit i 

intervjuer med både strateger och med medarbetare utanför avdelningen. Det framkommer 

tydligt att strategiskt inköp väljer ut de leverantörer som är strategiskt viktiga för företaget. 

Valet av rätt leverantör är av särskild stor betydelse vid händelser som påverkar företaget 

som helhet och även leverantörernas verksamhet ekonomiskt. En medarbetare på en av 

avdelningarna uttrycker det: 

”De borde ha en strategisk översyn. De borde också göra som ordet strategi säger, ha en strategi för 

vilka borde vi satsa på och som det var när det var nedskärning 2008 så var det strategiskt inköp som 

bestämde att ja den här leverantören den är strategiskt viktig…” 

De andra avdelningarna visar även på insyn och förståelse för hur strategiskt inköp har valt 

att arbeta i projekt. Strategiskt inköp ingår i nästan alla projekt och fungerar som en 
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koordinator mellan projektets medlemmar och de ansvariga strategerna. De ska bidra med 

kunskap om sitt kompetensområde i projekten: 

”Det finns alltid en uttalad person som koordinerar inköpsfrågorna i projekten, han kanske inte har 

den specifika leverantören men han koordinerar ändå alla inköpare som har sina respektive 

leverantörer…” 

Ibland uppstår en problematik i valet av leverantörer. Detta då de andra avdelningarna 

emellanåt väljer att sköta kontakt med leverantör utan att inkludera ansvarig strateg. Det har 

i vissa fall resulterat i högre kostnader och minskad standardisering. Ett exempel ges av en 

strateg som berättar när en annan avdelning på egen hand köpte in dyr utrustning och först 

efter beställning frågade om priset, som då var alldeles för dyrt.  

”… men det kanske finns andra saker som är likvärdiga leverantörer, fast till ett helt annat pris” 

En annan beskrivning från samma person är när andra avdelningar köper in onödigt unika 

produkter. 

”… nischar in sig på en unik kylare som kanske håller 50 år längre än vad maskiner räknas göra. En 

bra kylare men…” 

I till exempel projekt är det viktigt för strategiskt inköp att finnas med och vara delaktig i 

projektet redan från start. En strateg uttrycker behovet av att vara med från början och insatt 

i den dialog som sker mellan teknik och leverantörer i ett nyutvecklingsprojekt: 

”Sen är det också en bra grej för oss att verkligen vara med och se vad de kommer fram till. Ofta så 

har de ju också direktkontakt, teknik och leverantör och risken kan bli då att… de har kommit överens 

om en lösning, de har redan specat in den och på ritningen står det leverantörsval och allting utan 

någon konkurrens överhuvudtaget… hur ska jag kunna påverka priset? … då får inte jag någon som 

helst kommersiell press på den leverantören” 

I ansvaret att välja leverantörer ingår även att veta allt om sina leverantörer. En strateg 

uttrycker avdelningens huvudsakliga ansvar som följande:  
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”Men om vi säger så är det ju pris, leveransprecision och kvalitet det är väl det och egentligen är det 

kvalitet överst om vi säger så för det blir ju det viktigaste. Har vi inte kvalitet spelar det ingen roll 

vilket pris vi har, för då skiter det sig i alla fall och blir dyrare i slutändan.” 

Flera strateger uttrycker liknande tankar och åsikter men utökar ansvaret med avtal, ledtid 

samt tillgänglighet på produkter. Överblick på tillgängligheten underlättas av prognoser 

som utförs av marknadsavdelningen.  

Enligt flera intervjupersoner från både strategiskt inköp och övriga avdelningar ligger 

ansvaret på varje strateg mycket i att informera sin kunskap och vetskap till de som behöver 

den. Från produktionsinköps sida handlar det om information som: 

”Dels hur läget ser ut hos de olika leverantörerna som man köper av om det är något som är på väg att 

hända, om de ökar eller håller på att gå under. Det är intressant för oss att veta så vi vet vad vi har att 

förvänta oss av framtiden.” 

Det är information som är nödvändig för att produktionsinköparna ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter och leva upp till sitt ansvar. 

”Vi jobbar ju inte med samma saker men har behovet av samma information egentligen” 

Återkommande önskan från alla avdelningar är att hållas uppdaterad om leverantörernas 

ledtider.  

Informeringen av leverantörsstatus sker ofta genom registrering av data i det interna 

affärssystemet, till exempel registrering av leverantör och ledtid. Ledtid är som tidigare 

nämnt en del av strategernas ansvar men viktigt är att dessa hålls uppdaterade kontinuerligt. 

Att ledtiden inte stämmer kan bland annat bero på att strategerna har informationen utan att 

den har uppdaterats i systemet eller att det har hänt något oväntat hos leverantören. 

Produktionsinköp säger: 

”Om det är problem med en leverantör så behöver vi den informationen likaväl som dem och där tror 

jag att det kan brista oftast.” 
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För att strategiskt inköp ska kunna leva upp till sitt ansvar uttrycks det från deras sida att de 

för en intern marknadsföring gentemot de andra avdelningarna. Detta för att visa på sitt 

strategiska arbete i valet av leverantör samt kommunikationen av rätt information.  

”Men det är ju upp till oss att påverka … och informera … vad och varför vi inte ska ha den” 

Strategen som Leverantörsutvecklare   

En annan roll som framträtt i intervjuerna är vikten av att strategiskt inköp värnar om sina 

leverantörsrelationer. Det handlar om att arbeta tillsammans, utnyttja deras spetskompetens 

och utvecklas tillsammans på ett sätt som båda gynnas av: 

”Det strategiska inköpet är mer att se till att man har en leverantörsbas och att vi arbetar mycket med 

leverantörerna, utveckla, få till bättre kommunikation och få … leverantörerna delaktiga i att förbättra 

både produkten och sen att man samarbetar på ett bättre sätt” 

Strategiskt inköp är ansvariga för att säkerställa att de planer och mål som sätts idag, om fem 

år och om tio år kan uppfyllas från leverantörernas sida. Det gör att de måste arbeta på kort, 

mellanlång och lång sikt med sina leverantörer. Därmed är det viktigt att leverantörerna är 

uppdaterade om planer för framtiden för att på så sätt kunna vara delaktiga i 

förbättringsprocesser. Samma gäller för det omvända, att vara uppdaterad om 

leverantörernas planer och vad som händer hos dem. Detta gäller kanske speciellt för de 

unika leverantörer som är ensamma om att tillverka en viss sorts produkt eller komponent. 

En strateg säger följande om relationen till unika leverantörer: 

”… få fram ett bra samarbete, det ska inte vara det här att förhandla ned priset så mycket som möjligt 

för det är inte intressant. Man ska hitta en winwin-situation för båda, att båda gynnas av samarbetet” 

Relationen till leverantörer handlar med andra ord inte främst om prisförhandlingar då det 

inte anses vara det som skapar goda relationer till leverantörerna. Som en strateg uttrycker 

det: 

”Jag skulle kunna sitta och bara, göra en besparing på 50 miljoner, sätta mig och göra regelrätta 

förhandlingar med allt och alla. Men du skulle inte ha någon relation med leverantörerna. De skulle 

hata dig som pesten. Då är det bättre att hitta andra lösningar.” 
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De senaste 50 åren har leverantörsbasen knappt förändrats vilket har gjort att båda parter 

känner sig säkra i relationen med varandra. I största möjliga mån försöker strategerna 

använda de leverantörer som det redan finns en relation till. Det har gjort att 

prisförhandlingar och konkurrensutsättning inte har varit första prioritet. De mindre 

leverantörerna vet att de fasas ut och ersätts av en konkurrent om de sätter ett för högt pris 

och de stora leverantörerna är bundna till ramavtal. Som en strateg uttrycker det: 

”Man försöker alltid en gång per år att höja priserna och vi försöker sänka priserna, så då brukar vi 

mötas på mitten och bli noll” 

En del av arbetet med leverantörerna är att göra så kallade leverantörsresor. På dessa resor 

är uppgiften ofta att diskutera problem och titta strategiskt längre fram. Resorna kan orsaka 

problem då strategerna under en period inte finns tillgängliga för att ta hand om och lösa 

olika problem på fallföretaget. De andra avdelningarna menar att så länge arbetet rullar på 

är resorna inga problem. Men om något händer i till exempel produktion och ansvarig 

strateg inte finns på plats då kan störningar i arbetsflödet skapas. Det uttrycks en önskan om 

att någon slags rutin ska finnas för vad som ska göras i de fallen.  

Resor och det långsiktiga strategiska samarbetet gäller framförallt för de stora leverantörerna 

där maktrelationen är till leverantörens fördel. En viktig fråga är hur långsiktiga relationer 

till dessa ska byggas. Fallföretagets volym är i dessa fall marginella sett till den totala volym 

som leverantören producerar och fallföretaget har således ingen större påverkan på 

leverantörens resultat. I citatet nedan har leverantörens namn ersatts med Leverantör X. 

”När vi har till exempel Leverantör X, vår årsproduktion, det gör de på en kafferast.” 

I intervjuerna med medarbetare från övriga avdelningar har viss kritik framkommit för hur 

relationen till leverantörerna sköts. Intervjupersonerna anser att strategiskt inköp har varit 

för snälla i sin kontakt med leverantörerna. Det framkommer att strategiskt inköp borde vara 

tuffare och sätta mer press på sina leverantörer. En person som arbetar i direktkontakt med 

produktion säger: 

”… Det känns som man ofta skyller på att vi är för små. Vi är så små kunder till de här leverantörerna 

så vi kan inte påverka, men då har man valt fel leverantör tycker jag.” 
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En annan intervjuperson, också denna utanför strategiskt inköp, är dock av en annan åsikt. 

Denna person tror att många klagar på strategiskt inköp men att det beror på att det saknas 

en förståelse för hur det strategiska arbetet går till och vilka leverantörer som används. 

Samma person understryker att de som företag inte har något att säga till om till alla 

leverantörer. Detta då de upptar en liten del av leverantörers försäljning. 

”… men de har nog dålig insikt i vad vi gör... hur små vi egentligen är. Hur lite vi kan påverka. För 

här tror vi att vi är jättestora, såklart.” 

En enig åsikt som ändå framkommit i intervjuerna med de övriga avdelningarna är att 

strategiskt inköp är ansvariga för leverantörsutveckling. Avdelningarna menar att strategiskt 

inköp är ansvariga för att behålla befintliga leverantörer och som en intervjuperson uttrycker 

det:  

”leverantörsutveckling på alla plan egentligen” 

Flera intervjupersoner från både strategiskt inköp och de andra avdelningarna menar dock 

att leverantörsutveckling är något som alla gånger inte hinns med.  

Strategen som Firefighter  

Det operativa arbetet är en del av strategernas arbete trots att det inte ingår i deras egentliga 

arbetsuppgifter. En utomstående medarbetare kommenterar: 

”Det misstänker jag stjäl ganska mycket tid från deras övriga jobb, de kanske kunde haft mer tid till 

att ägna sig åt leverantörsutveckling i stort då till exempel. Det som jag tror att man inte hinner med 

alla gånger.” 

Intervjupersoner från övriga avdelningar menar att många gånger handlar det om 

problemlösning som tenderar att vara av akut karaktär och benämner det brandsläckning. 

Det är något som behövs men som flera intervjupersoner säger inte borde ingå lika mycket 

som det gör nu i strategiskt inköps arbete. Risken menar en person är att problemen löses 

kortsiktigt men att grundproblemen får bestå. Här finns åsikten att strategiskt inköp själva 

måste ställa krav på andra avdelningar i deras arbete för att undvika operativt arbete.  

Ett flertal strateger berättar att de sitter med mycket dagligt arbete och försöker lösa gamla 

problem. Det har inneburit att de inte har tillräckligt mycket tid till att se framåt, vad de gör 
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om ett, två och tre år för att på så sätt kunna formulera visioner och mål med längre 

tidshorisont. Tidsbristen har även haft en inverkan på att utveckla och utvecklas med 

leverantörerna: 

”… att utveckla leverantörer, det är en jättestor del som vi i dagsläget kanske inte mäktar med ibland” 

I intervjuerna med andra avdelningar framkom det att det är ”den som skriker mest” som 

får mest uppmärksamhet från strategiskt inköp och att det i många fall är teknikavdelningen 

och nyutvecklingsprojekt. Det finns en önskan om att fokus ska läggas mer på produktion, 

där ett exempel är att strategiskt inköp ska stödja produktionsinköp. En åsikt är att 

strategiskt inköp har ett ansvar att hjälpa till att lösa problem med leverantörerna. Detta då 

det är strategerna själva som ansvarar för valet av sina leverantörer:  

”De ska förhandla priser och även stötta, för man lägger ut väldigt mycket ansvar på 

produktionsinköparen som sitter här ute, att jaga hem material och när det blir problem då ska man … 

med produktionsinköparna försöka lösa problemet med leverantörerna” 

”Du har ju valt leverantören som strategisk inköpare, och levererar inte de enligt vad ni har 

förhandlat då har den personen ifråga ansvar för att hjälpa till och lösa problemet.” 

Denna önskan uttrycks inte specifikt från produktionsinköp själva. De menar att det är 

viktigt att strategiskt inköp är på plats och hjälper till vid komplikationer med en leverantör.  

Olika tidsperspektiv tas upp av produktionsinköp som en anledning till varför åsikterna går 

isär gällande det operativa arbetet. Detta är något som framkommer i flera intervjuer.  

”Maskinen kommer inte ut om vi inte får däck och då menar vi att den kommer inte ut idag, medan de 

tänker att: ja men då kommer den väl inte ut det här halvåret… då får jag kanske hjälpa till om några 

veckor. Alltså jag tror bara att det är det, vi förstår inte riktigt vad vi har för tidshorisonter.” 

Skillnaden på kontakten med leverantören mellan strategiskt inköp och produktion visas i 

figur 4.2 nedan. Figuren är ursprungligen från en intervju där intervjupersonen själv ritade 

bilden för att illustrera hur leverantörskontakten ser olika ut. Pilarna i figur 4.2 illustrerar 

skillnaderna i hur ofta en produktinköpare har kontakt med en leverantör gentemot vad en 

strateg har. Figuren är tänkt att ge en bild av skillnaden och visar inte exakt på hur många 

kontakttillfällen som sker.  
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Figur 4.2 Skillnad i leverantörskontakt, egen modell 

4.2.5 Strategiskt inköps arbetssätt 

Möten 

Möten är ett återkommande inslag i strategernas arbetsdag. Mötena i sig kan vara både 

formella och informella. Till de formella mötena hör de flesta leverantörsmötena, även om de 

kan vara informella beroende på relationen varje strateg har till leverantören ifråga. En hel 

del möten är också återkommande på regelbunden basis, till exempel materialflödesmötet. 

Det sker veckovis och där finns representanter från förutom strategiskt inköp även från 

logistik, produktion och marknad. En strateg beskriver mötet som följande: 

”Så man kollar lite framåt och försöker förebygga och om man har några störningar i 

materialtillgängligheten så kan de också se var någonstans kommer brytpunkten att vara. Vad har vi 

för tid på oss att försöka rätta till det hela och vad kan vi göra på annat sätt.” 

En gång i månaden träffas produktionsinköparen och den strategiska inköparen för samma 

artikelgrupp. Där ska strategen presentera mer långsiktig information och 

produktionsinköparen får möjligheten att berätta mer ingående vilka leverantörer som 

orsakar problem.  

För flera av de anställda på strategiskt inköp är möten en så pass stor del av arbetstiden att 

det går ut över deras andra uppgifter. En strateg svarade som följande på frågan om en 

vanlig dag på jobbet: 
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”Basen är ju möten, möten med leverantörer, möten med teknik, möten med produktion. Det är väl, 

fyller en stor del av dagen så att säga och ... väldigt mycket som förhoppningsvis kommer minska” 

En annan strateg säger att möteskvoten ligger på 85 % men den skulle kunna ligga över 100 

%. För att hinna med sitt arbete bokar denna strateg upp tid för sig själv.  Att möten tar upp 

en stor del av strategernas arbetsdag märks utifrån, till exempel i de projekt som pågår. Från 

en annan avdelning beskrivs problemet som ett resursproblem från strategiskt inköps sida. 

Detta då en och samma strateg är ansvarig för samtliga projekt (strategens namn är i citatet 

utbytt till person X). 

”… X är inblandad i 18-20 projekt någonting och det funkar inte, det säger X själv, X har inte tid att 

sätta sig in i sakerna utan det blir, X får ta det mest kritiska och försöka lösa det för stunden” 

Konsekvensen blir att strategiskt inköps representant inte hinner förbereda sig inför möten 

utan istället får lösa problemen reaktivt. Detta är inget unikt problem för just strategiskt 

inköp utan situationen beskrivs som vanlig på flera avdelningar. 

Kraljic-matrisen 

Sedan fem-sex år tillbaka använder sig strategiskt inköp av Kraljic-matrisen för att 

kategorisera sina leverantörer då det inte går att se alla leverantörer som en och samma 

kloss. Detta gjordes i samarbete med ett närliggande universitet. Modellen är en förenklad 

version av Kraljic-matrisen (1983). Kraljic-matrisen har fyra kvadranter där Y-axeln visar 

volymvärdet och X-axeln visar produktkomplexiteten. Om en leverantör placeras högst upp 

till höger i matrisen (högt volymvärde och hög produktkomplexitet) då definieras den som 

en strategisk leverantör, se figur 4.3. De strategiska leverantörerna vill strategiskt inköp ha 

ett djupare samarbete med, framförallt till teknik och konstruktörer. Det är med dessa 

leverantörer som strategiskt inköp ska arbeta med och utveckla ytterligare. Genom att välja 

ut de leverantörerna med god prestation och hjälpa dem att bli ännu bättre kan strategiskt 

inköp i större utsträckning återanvända befintliga leverantörer, istället för att använda 

artiklar som kräver en ny leverantör.  

Idag hjälper Kraljic-matrisen att ge en överblick då det finns leverantörer utspridda i alla 

delar av matrisen, till exempel vilka som är strategiska och värda att bygga en relation med: 
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”I den här kategorin som är standardprodukter med låg komplexitet, lågt värde kanske styck och lätt 

att byta ut leverantörerna, det finns många på marknaden och där leverantörerna själva talar om att 

de är extremt viktiga för oss och extremt strategiska och vi måste ha jättemycket kontakter med dem. 

För de är givetvis rädda för att bli utbytta. Medan vi sitter med hävstångsleverantörer och strategiska 

leverantörer där vi verkligen måste lägga ner tid” 

 

Figur 4.3 Omarbetad Kraljic-matris (Kraljic, 1983) 

Det är även viktigt att ompröva kategoriseringen. Att en leverantör är strategisk idag 

behöver inte betyda att den är strategisk om ett år. Mycket kan hända under ett år, ledningen 

kan ha ersatts eller ett ägarbyte kan ha skett. Då görs en indikator på vilket håll i matrisen 

som leverantören är på väg mot. 

Preferred list 

I de projekt som strategiskt inköp finns med i tar de fram en så kallad spec eller preferred list. 

Listan består av de huvudleverantörer som strategerna helst ser användas i projektet: 

”Så vi lägger upp ett ramverk, de här leverantörerna skulle vi vilja ha när projektet börjar ... Preferred 

list, vilka leverantörer vill vi helst välja” 

Sen är det inte alltid att det blir de leverantörer som väljs ändå. Det kan bero på att det via 

utbildning eller kontakt hittats en lösning som skulle kunna passa bättre. Då är det extra 

viktigt att strategiskt inköp tidigt informeras om att ett annat spår ska prövas. Strategiskt 

inköp måste då se över om det finns en befintlig leverantör som passar det nya spåret eller 
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om en ny leverantör måste tas fram. Om det handlar om en helt ny leverantör eller om valet 

är komplicerat, tar processen längre tid då denna information måste diskuteras med den 

strateg som kan tänkas vara eller bli Leverantörsansvarig. 

Viktigt för de som behöver komponenterna är att strategiskt inköp också registrerar rätt 

leverantör i det interna affärssystemet. Utan en leverantör i systemet går det inte att köpa in 

artiklarna.  

Utbildning 

I fallföretagets mission ingår det att vara initiativtagare till utbildningar. Strategiskt inköp tar 

flera initiativ till och driver flera utbildningar av olika slag och storlek. Till exempel 

anordnas utbildning i fallföretagets affärssystem samt Excel. Till de större utbildningarna 

hör de som sker i fallföretagets interna nätverk och det är framförallt inom supply chain som 

flera utbildningar sker.  

”Vi har haft utbildning för närmare 80 stycken, då försöker vi ta en liten grupp med flödesledare, 

produktionsinköpare, folk från teknik, och en strateg. Helst inte fler än sju stycken. Man går igenom 

om man säger en artikel, från systemet… vad som händer, först kommer det ett behov från kunden 

som går iväg till marknad och så vidare. Så kan man se hela processen … och då är det jättebra att ha 

de här grupperingarna med folk från olika avdelningar som kan både granska och säga att sådär jobbar 

inte vi. Okej, vilket sätt är rätt och vilket är fel? Ska vi ändra våra rutiner? Eller ska vi se till att jobba 

efter de befintliga? Vi har ändrat säkert hundra olika punkter. ” 

Utbildningarna sker i fallföretagets interna nätverk och är lätt att hitta. Genom de små 

grupperna kan bra kommunikation skapas där alla kommer till tals och kan ställa alla 

möjliga sorters frågor. Supply chain-utbildningen är huvudsakligen på strategiskt inköps 

initiativ då det ingår i deras mission. Sedan har kvalitetsmanager, produktionsmanager samt 

logistikmanager tagit vid och gjort i ordning utbildningen. Ett av målen med utbildningen är 

att visa på hur de olika avdelningarna arbetar i samma värdekedja.  

”… alla ska vara medvetna om att den stafettpinnen jag får, den ska jag kunna lämna vidare. Att man 

inser sin egen betydelse i kedjan och kunna förbättra så att man inte har sin avdelning som ett 

kejsardöme. Nämen jag har gjort mitt. Öka förståelsen mellan avdelningarna över huvudtaget.” 
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Utbildningen utförs med jämna mellanrum utefter att nyanställda tillkommer. Det svåra är 

ofta att få till en tid där alla tre managers från kvalitet, produktion och logistik har tid att 

undvara de sex timmar under en dag som utbildningen ungefär tar. Dock verkar det vara 

värt besväret då utbildningen fått ett positivt mottagande. Utbildningen har till exempel 

bidragit med en bättre inblick i vad strategiskt inköp gör och hur teknik arbetar. 

Early Warning 

För några år sedan infördes den så kallade early warning-processen. Anledningen bakom var 

att leveransförsening inte hanterades på rätt sätt.  

”Man har lagt orden, men så har det inte hänt någonting. Så den dagen när grejerna skulle vara här, 

så kommer de inte. Först då har det gått mail till flödesledare och strategiskt inköp och presidenten och 

det är egentligen fel väg för att man måste arbeta under tiden. Så då har det blivit den här early 

warning” 

Med early warning finns en turordning, en eskaleringstrappa, för hur produktionsinköparen 

ska agera. Först ska denne ringa och maila leverantören ifråga och försöka jaga hem 

materialet. Går inte det ska den personen gå till flödesledaren och om inte denne heller får 

kontakt med leverantören ska flödeschefen kontaktas. Först om flödeschefen inte heller kan 

få kontakt med leverantören ska ärendet lyftas till strategiskt inköp. Först i slutet av 

processen ska strategiskt inköp involveras då de egentligen inte arbetar operativt. Som en 

strateg uttrycker det: 

”Jaga grejer det är inte vår core…” 

Enligt produktionsinköp sker kontakten från flödesmanagern till strategiskt inköp ofta på 

chefsnivå till managern för avdelningen. Denne får sedan i sin tur fördela arbetet på rätt 

leverantörsansvarig strateg.  

En strateg säger att processen inte fungerar fullkomligt idag även om problemen har minskat 

bara de senaste månaderna. Inom strategiskt inköp finns åsikten att ärenden allt för ofta lyfts 

upp till dem. Ofta får de göra så kallade brandkårsutryckningar mot produktion och därmed 

ökar det operativa arbetet med order som strategiskt inköp egentligen inte har något med att 

göra. En anledning till att det ofta lyfts upp till strategiskt inköp är enligt en strateg att de 
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utländska leverantörerna har en hierarki som inte stämmer överens med de platta 

organisationer som finns i Sverige. Som en strateg uttrycker det:  

”Jag förstår dem, produktionsanskaffarna, att det är en frustration att de ringer och flödescheferna 

ringer och ingenting händer. Och sen ringer jag och frågar vad fan vi ska ha, det ska komma nästa 

vecka och då fixar de det. Kommer man där som en gud” 

Key Performance Indicator (KPI) 

Varje strateg arbetar efter sina egna individuella mål. Dessa mål är satta efter den strategi 

och de mål som bestämts för företaget i helhet. Strategin och målen har sedan brutits ner till 

först avdelning, sedan grupp och sist till individ som utifrån sina mål då lägger upp 

lämpliga aktiviteter eller actions för att uppfylla målen. Målsättning är en mycket viktig del 

på avdelningen och därför genomförs en två dagars konferens utanför anläggningen en gång 

om året när nya mål ska sättas. En av medarbetarna på strategiskt inköp beskriver hur detta 

arbete går till: 

”För det första kartlägger vi oss själva. Success Stories, tittar tillbaka på året som gick, vad gjorde vi 

som var bra, vad kan vi förbättra och så vidare. Sen kollar vi också på det övergripande målet och vad 

som är vår input. Då går man in och kollar på olika bitar och kolla vad kan vi göra för att förbättra, 

och sen då skriver man upp alla förslag. Tar dem och går ned på personnivå, de här aktiviteterna vill 

vi göra och var kommer jag in i det hela, vad kan jag göra?” 

Strategiskt inköp sätter även target purchasing, eller så kallade KPI:er. I det ingår till exempel 

att hålla emot i förhandlingar, hålla emot när råmaterial går upp med en procent och så 

vidare. Andra KPI:er är: totala besparingar, betalningsvillkor, ledtider, leveransprecision, 

beställningssätt samt fördelning på best cost country. Där det sistnämnda KPI:et visar på att 

det inte är enbart lägsta kostnad som tas hänsyn till utan även den geografiska placeringen 

av leverantören. Målen följs sedan upp genom att jämföra dem mot utfallet, vilket görs på 

individnivå. För till exempel besparingar kan det ibland vara att de actions som bestäms kan 

komma att ändras. Mycket kan dyka upp mellan målsättning och måluppföljning och varje 

månad har avdelningen därför månadsrapporter för att hålla fokus på det som var tänkt i 

början av året. Till månadsrapporten skickar strategerna in vad de har gjort och vilken 

”benefit” det har fått, vad som är på gång, om det finns några problem som måste åtgärdas 

och så vidare. På så sätt ser strategerna till att det som är planerat också utförs och de får 
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bättre koll på vad som egentligen hände under den månaden. Det då det är lätt att 

strategerna hamnar ur kurs och tillbringar mer tid med att släcka bränder för sådant som 

egentligen inte är strategiskt arbete. En strateg förklarar fördelen med månadsrapporten: 

”… man kan lättare styra, för annars så styrs man lätt av det som händer i produktion, 

godsmottagning och så vidare … sådant som vi kallar för brus, som egentligen inte är strategiskt 

arbete men som ändå stör” 

En fördel med strategiskt inköps mål och månadsrapporter är att de är mätbara och kan 

visas visuellt. Det skapar möjlighet till att använda dem som ett sätt att kommunicera till 

andra avdelningar det strategiska arbete som avdelningen faktiskt gör men som kanske inte 

syns lika tydligt som det operativa arbetet. Problemet är dock att det inte anses 

kommuniceras ut tillräckligt väl på de lägre nivåerna: 

”… vi har ju ändå bra KPI:er på det sättet, sen tror jag inte att, kanske chefer ser det, men det är inte 

visuellt för dem vi har kontakt med. Vad anskaffarna ser och vad inköparna ser och vad det är vi gör 

egentligen. Och det är väl lite på samma sätt, vi vet inte riktigt vad de gör heller, man ser ju inte det” 

Kostnadsbesparingar – i gränslandet mellan att vara ett KPI eller ett arbetssätt 

Strategiskt inköps kostnadsfokus har ovan framträtt ett flertal gånger, främst genom 

missionen, olika sorters projekt samt genom det faktum att strategiskt inköp står för 

merparten av slutproduktens totala kostnad. Huruvida detta kostnadsfokus kan inkluderas 

som en del av arbetssättet KPI:er eller som ett eget arbetssätt är däremot svårare att säga. 

Ovan har visats att totala besparingar är ett KPI vilket talar för att kostnadsbesparingar är en 

del av arbetssättet KPI:er. Samtidigt har strategiskt inköps fokus på att reducera kostnader 

varit mer framträdande än andra KPI:er i form av just projekt vilket kan tala för att 

kostnadsbesparingsprojekten i sig är ett eget arbetssätt. Med andra ord befinner sig 

kostnadsbesparingar i gränslandet mellan att vara ett KPI och ett arbetssätt.  

Oavsett om kostnadsbesparingar är ett eget arbetssätt eller inte gäller i vilket fall att 

kostnadsbesparingar är något som strategerna arbetar mycket med. Det handlar då oftast 

inte om prisförhandlingar där båda parter försöker förhandla sig till en högre marginal utan 

om ovan nämnda projekt, främst i form av kostnadsbesparingsprojekt. I 

kostnadsbesparingsprojekt är det viktigt att förhållandet till leverantörer är bra då det ofta 
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krävs gemensamma ansträngningar från både strategiskt inköp, leverantörer och teknik. En 

strateg ger ett exempel på ett projekt där det upptäcktes att 10 olika varianter av samma 

artikel användes när två varianter egentligen hade räckt. Med arbete från teknik och 

leverantörens sida är en sådan reducering möjlig. Genom standardisering av det som köps in 

kan besparingar göras samtidigt som volymerna ökar, utan att leverantörerna behöver 

minska på sina marginaler. En medarbetare beskriver det som att ”fiska” hos teknik och 

leverantörerna efter potentiella kostnadsbesparingar, att tillsammans hitta projekt där 

möjlighet till samarbete finns.  

”Det är så vi försöker göra med kostnadsbesparingar, de här förhandlingsbesparingarna där har vi ju 

marginella besparingar, utan det är mer de här projektbaserade, hur kan vi hitta, hur kan vi få det 

billigare, hur kan vi göra det smartare? Det är så vi försöker jobba mot leverantörerna” 

En strävan hos flera strateger är just standardisering av det som köps in. Flera menar att i de 

fall där till exempel teknik har fått lite för fria tyglar i sin konstruktion har lett till mindre 

samordning och högre kostnader. I citatet har slutproduktens namn bytts ut till 

slutprodukten: 

”Och vi får inte låta teknik ta en alldeles för stor roll … varje konstruktör har mot sina slutprodukter 

gjort den bästa slutprodukten och det är ju jättebra, slutprodukten är bra. Men det gör att vi har 2-

300 000 artiklar, istället hade vi kanske kunnat ha 150 000 om man haft lite mer samordning. Vilket 

hade gjort att vi fått lite mer volymer vilket då även gjorts mot ett lägre pris. Men vi försöker styra 

upp det nu så vi hoppas att det funkar.” 
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5. Analys 

Kapitlet inleds med en analys kring strategiskt inköps strategiska nivå utifrån Paulraj et al (2006) för 

att sedan gå in på avdelningens roller. Där undersöks huruvida de teoretiska rollerna finns i 

fallföretaget och hur de placeras in i Kron & Wallgrens (2010) tre stadier. Vidare analyseras hur de 

identifierade arbetssätten och strukturen kan relateras till de identifierade rollerna. 

 

5.1 Strategisk nivå 

Strategiskt inköps strategiska arbete i fallföretaget har utvecklats genom olika åtgärder. 

Utvecklingen till den nuvarande strategiska nivån går att hänföras till de tre nivåer som 

Paulraj et al (2006) identifierar; Strategic Focus, Strategic Involvement samt Visibility/Status.  

Att avdelningen för strategiskt inköp har ett Strategic Focus framkommer tydligt i den 

empiriska undersökningen. Strateger berättar att de arbetar på kort, mellanlång, och lång 

sikt vilket visar på en proaktiv inställning. I deras mission ingår till exempel att tillsammans 

med leverantörer genomföra nyutvecklingsprojekt. 

Första antydan till Strategic Focus är den geografiska flytten av strategiskt inköp från det 

operationella inköpet. Genom denna åtgärd kunde strategiskt inköp utan operativa avbrott 

fokusera på sina strategiska arbetsuppgifter. Vidare kan införandet av Kraljic-matrisen också 

ha bidragit till fokusering på strategiskt arbete och i förlängning med strategiska 

leverantörer. Genom matrisen kan de se vilka leverantörer som är värda att bygga långsiktigt 

strategiskt samarbete med. 

Klart är även att strategiskt inköp är involverade i strategisk planering för företaget. Det 

tydligaste exemplet är KPI:erna som är direkt hänförda från fallföretagets övergripande 

strategi och mål. Genom individuella KPI:er är varje enskild medarbetare involverad. 

Uppföljningen av KPI:erna på månadsmöten hjälper strategerna att återkoppla till det 

strategiska fokus avdelningen ska ha. Att strategiskt inköp involveras i strategiplaneringen 

bevisas vidare genom till exempel kapitalbindningsprojektet där strategiskt inköp fick 

ansvaret att på inköpsnivå bidra med sin expertis. 
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Paulraj et al (2006) nämner Visibility/Status som den mest strategiska dimensionen av de tre. I 

och med att strategiskt inköp finns representerade i ledningsgrupper på både global och 

lokalnivå är det svårt att anta något annat än att denna dimension uppfylls. Att strategiskt 

inköp har strategisk status inom organisationen skulle kunna hänföras till inköpsmanagern. 

Denne har genom sina perioder i produktionen visat på denna status hos strategiskt inköp.  

5.2 Roller 

Tre roller har identifierats utifrån empirin vilka är Leverantörsansvarig, Leverantörsutvecklare 

samt Firefighter. Dessa är placerade i vår tidigare presenterade teorisyntesmodell under de 

tre stadierna Operativt, Stödjande och Strategiskt som baseras på Kron & Wallgren (2010). 

Detta kan ses i tabell 1 nedan och mer utförligt i figur 5.1 på sida 52. 

Tabell 1: Empiriskt identifierade roller i Kron & Wallgrens (2010) stadier 

Operativt stadie Stödjande stadie Strategiskt stadie 

Firefighter Leverantörsansvarig Leverantörsutvecklare 

 

5.2.1 Leverantörsansvarig med expertis 

Rollen som Leverantörsansvarig har visat sig att i stora drag handla om att välja rätt 

leverantörer, veta allt om dessa samt att förmedla ut denna information till organisationen. 

Rollen som Leverantörsansvarig placeras i det stödjande stadiet då arbetsuppgifterna tolkas 

utifrån empirin som ett stöd för andra avdelningar. Det stödet behövs för att de andra 

avdelningarna i sin tur ska kunna uppfylla sina arbetsuppgifter. Ett exempel som nämns är 

registrering av ledtid i affärssystemet som är oerhört viktigt för produktionsplaneringen. Det 

framkommer att den information och expertis som strategiskt inköp besitter är betydande för 

hur väl hela värdekedjan fungerar. De har även ansvaret för att utbilda de som ingår i 

värdekedjan i hur allt hänger ihop. Detta tyder på att rollen som Educator (Wu et al, 2010) 

innehas av fallföretaget då det är strategiskt inköp som huvudsakligen initierar dessa 

utbildningar.  

Kron & Wallgren (2010) nämner projektledarskap samt intern kommunikation som viktigt i 

detta stödjande stadie vilket visas genom att strategiskt inköp är involverade som 

delprojektledare för olika projekt, ingår i nyutvecklingsprojekt samt att de driver 
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kostnadsbesparingsprojekt. Projekten innebär kommunikation och koordinering mellan flera 

avdelningar internt men även externt mot leverantörer. Rollen Co-ordinator (Knight & 

Harland, 2005) står för den interna koordineringen i projekten där det handlar om att få flera 

avdelningar att samarbeta som en enad front. Vi ser även att koordination är viktigt inom 

avdelningen för strategiskt inköp då det finns en uttalad koordinator som bland annat 

fördelar arbete mellan ansvariga strateger. 

Den externa koordineringen står rollen Facilitator (Wu et al, 2010) för och sker empiriskt 

mellan fallföretaget och externa parter som leverantörer.  Empirin visar på denna roll främst 

genom sammanföringen av leverantörer och fallföretagets egen teknikavdelning i olika 

nyutvecklingsprojekt. Koordineringen visar sig vara viktig för att strategerna själva ska 

kunna utföra sina arbetsuppgifter enligt sin agenda. I empirikapitlet nämns problemet med 

att komma in försent i ett projekt där beslut har tagits med leverantören utan strategernas 

vetskap. Det blir då svårt för strategerna att i efterhand besitta övertaget i förhandlingen 

med leverantören. 

Då strategiskt inköp koordinerar med syfte att utveckla och förbättra processer 

(kostnadsbesparingar, nyutvecklingsprojekt etcetera) ser vi både Co-ordinator och Facilitator 

som mer strategiska än vad som presenteras i den ursprungliga teorisyntesen. Dock ligger de 

kvar under det stödjande stadiet och rollen som Leverantörsansvarig då vi anser att 

koordinering internt och extern behövs för att utföra sina arbetsuppgifter.  

Ytterligare en roll som efter den empiriska undersökningen visar sig vara mer strategisk än 

det ursprungliga resonemanget är Supply Policy-Maker and Implementer (Knight & Harland, 

2005). Strategiskt inköp bestämmer vilka leverantörer som ska användas och satsas på och i 

det beslutet finns kunskap om vilka leverantörer som är strategiska utifrån användningen av 

Kraljic-modellen. Vi ser att denna roll utifrån empirin är mer framtidsorienterad och 

strategiskt än vad som framgår i Knight & Harlands (2005) teori. Denna roll befinner sig 

ändock under det stödjande stadiet vilket beror på att valet av leverantör är något som 

behövs för att andra avdelningar ska kunna utföra sina arbeten. Inga artiklar kan beställas 

hem om inte en leverantör finns registrerad i affärssystemet.  
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Empirin har visat att i det stödjande stadiet och under Leverantörsansvarig, ingår det bland 

annat att vara expert på leverantörerna och att sedan förmedla denna kunskap vidare. Rollen 

som Advisor (Knight & Harland, 2005) går i linje med det expertiskrav som ligger på 

strategiskt inköp. Deras kunskap behövs på flera avdelningar och innebär både långsiktig 

och kortsiktig information. Produktionsinköp till exempel behöver snabba råd vid eventuella 

brandsläckningar men vill även veta hur fallföretagets leverantörer ligger till mer långsiktigt 

för att kunna planera verksamheten.  

Två roller som gör en flytt i teorisyntesmodellen är Negotiator (Wu et al, 2010) och Transacting 

(Hallenbeck et al, 1999) och riktningen är mot det stödjande stadiet och Leverantörsansvarig 

från att innan varit mellan det operativa och stödjande stadiet. Detta visas med pilar i figur 

5.1. Enligt Kron & Wallgren (2010) är upphandling genom avtal av operativt slag men hos 

fallföretaget är det ett mer strategiskt uppdrag. Förhandlingen av avtal är del av strategiskt 

inköps ansvar vilket även styrks av andra avdelningar. Det handlar inte bara om att skriva 

på färdiga kontrakt utan de är av mer strategisk karaktär om än fortfarande stödjande.  

5.2.2 Utveckling och relationer med Leverantörsutvecklaren 

Rollen som Leverantörsutvecklare hamnar i det strategiska stadiet som enligt teorin 

innehåller arbetsuppgifter som berör leverantörsrelationer. Empirin visar på att strategerna 

strävar efter långsiktiga samarbeten med strategiska leverantörer och leverantörsbasen för 

direkt material har sett liknande ut de senaste 50 åren. Detta tyder på långsiktiga relationer. 

För att igen citera en av strategerna när denne talar om leverantörsrelationerna och hur 

strategiskt inköp arbetar med leverantörerna: 

”Jag skulle kunna sitta och bara, göra en besparing på 50 miljoner, sätta mig och göra regelrätta 

förhandlingar med allt och alla. Men du skulle inte ha någon relation med leverantörerna. De skulle 

hata dig som pesten. Då är det bättre att hitta andra lösningar.” 

I det strategiska stadiet och under Leverantörsutvecklare framträder rollen som Innovation 

Facilitator då strategiskt inköp är högst involverad i nyutvecklingsprojekt och innovationer.  

Denna roll kan vid en första anblick passa in under Leverantörsansvarig men Innovation 

Facilitator fokuserar mer på faktorer kring de långsiktiga relationerna som krävs för att 

möjliggöra samarbeten inom innovation och nyutveckling.  
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Samarbete med leverantörerna kräver underhåll och en förståelse för leverantörernas 

situation vilket känns igen i samtliga av rollerna Network Structuring Agent (Knight & 

Harland, 2005), Supplier’s Advocate (Wu et al, 2010) samt Being Proactive (Hallenbeck et al, 

1999). Alla tre roller finner vi även empiriskt i och med det tydligt uttalade ansvaret för just 

leverantörsrelationerna och dess strategiska karaktär:  

”Det strategiska inköpet är mer att se till att man har en leverantörsbas och att vi arbetar mycket med 

leverantörerna, utveckla, få till bättre kommunikation och få … leverantörerna delaktiga i att förbättra 

både produkten och sen att man samarbetar på ett bättre sätt” 

Det har presenterats åsikter om att strategiskt inköp har varit för snälla i sina relationer till 

leverantörerna i vissa situationer. Det kan tolkas som att företagets eget bästa sätts efter 

leverantörens intressen och att sådana leverantörer borde bytas ut. Rollen som Supplier’s 

Advocate där det är meningen att strategiskt inköp ska stå på leverantörens sida uppfattas 

som motstridig gentemot fallföretagets vinning. Samtidigt finns det de som menar att den 

negativa inställningen till leverantörsrelationerna bygger på kunskapsbrist om strategiskt 

inköps strategi och arbetssätt. Med andra ord är synen på strategiskt inköp olika i detta fall.   

En av Hallenbecks et al (1999) roller, Protecting, har inte tydligt kunnat urskiljas hos 

fallföretaget och ingår inte längre i teorisyntesmodellen. Rollen handlar sammanfattande om 

att göra marknadsprognoser och att skydda viktig information. Prognoser är inte något som 

strategiskt inköp gör själva utan det finns en marknadsavdelning som gör dessa. Vi ser inte 

heller utifrån intervjuerna om strategiskt inköp har handlingsplaner för att skydda viktig 

information från att läcka ut. Vi anser att viljan att inte läcka ut viktig information är något 

som finns hos flera företag och avdelningar och är inte något specifikt för fallföretaget och 

strategiskt inköp.  

5.2.3 En operativ Firefighter 

Att rollen som Firefighter hamnar i det operativa stadiet beror på dess operativa karaktär. De 

arbetsuppgifter som bygger upp denna roll handlar om att snabbt släcka bränder genom att i 

de flesta fallen handla operativt.  

Som påvisats i vår teorisyntes hamnar ingen av de roller som presenteras av Knight & 

Harland (2005), Wu et al (2010) och Hallenbeck et al (1999) under det operativa stadiet. 
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Empiriskt sett finns det dock en efterfrågan efter operativa inslag i strategiskt inköps roll. 

Detta uttrycks både från det operationella inköpet men också från andra avdelningar att det 

behövs brandsläckning vid problem av just strategiskt inköp. Att strategiskt inköp jobbar 

långsiktigt och att operationellt inköp jobbar på kortare sikt skapar en irritation från båda 

håll. Det finns en god medvetenhet från strategiskt inköps sida om situationen. De vet att de 

endast borde arbeta strategiskt men i verkligheten måste de även utföra operativa 

arbetsuppgifter för att uppfylla den strategiska missionen. Det då flera av de operativa 

arbetsuppgifterna är stödjande.  

5.2.4 Stadiernas gränser suddas ut 

Gränserna mellan Kron & Wallgrens stadier tycks efter den empiriska undersökningen inte 

vara absoluta. Det finns kopplingar dem emellan som gör att gränserna suddas ut. Det har 

visat sig att operativt arbete som ingår i rollen som Firefighter är stödjande. Ett exempel som 

andra avdelningar nämner är att strategiskt inköp ska stödja produktionsinköparna. De 

aktiviteter som nämns då är operativa, bland annat jagandet av material. Samma otydliga 

gräns framträder mellan det stödjande och strategiska stadiet. Strategiskt inköp är 

informationsansvariga och informationen är både strategisk och långsiktigt men fungerar 

samtidigt som ett stöd för andra avdelningar. Informationen kan leda till strategiskt tänk på 

alla inköpsnivåer. 

Ett exempel på den diffusa gränsen mellan Kron & Wallgrens (2010) stadier är de två 

rollerna Information Broker (Knight & Harland) samt Gathering, Filtering, Transmitting, 

Gatekeeping (Hallenbeck et al, 1999) som ännu inte har nämnts. I teorisyntesen ovan men 

också efter den empiriska undersökningen står dessa roller fortfarande mellan det stödjande 

och det strategiska stadiet. Båda rollerna innebär informationshantering genom analysering 

och spridning av information i organisationen. Hos fallföretaget är just spridningen av 

information viktig, speciellt sådan information som påverkar produktionen dagligen. 

Exempel som nämns är registrering av leverantör och ledtid i affärssystemet. Mer proaktiv 

information ges till exempel på möten mellan strateger och produktionsinköpare vilken 

också är viktig för framtida planering. 
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Figur 5.1 Teorisyntesmodell anpassad efter empirisk undersökning 

Modellen ovan är en omarbetad version av den teorisyntesmodell som presenterades i 

avsnitt 3.4.2 Roller inom de operativa, stödjande och strategiska stadierna. De förändringar som 

skett är utifrån vad som framträtt i den empiriska undersökningen och modellen visar nu 

rollerna utifrån fallföretagets utgångspunkt. De heldragna pilarna visar på förflyttningar 

som skett av roller till ett annat stadie. De streckade pilarna illustrerar de roller som är kvar i 

samma stadie men som visat tendenser till att även uppfylla ett annat stadie. Nedan 

förklaras förändringarna i teorisyntesmodellen i tabell 2. 
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Tabell 2: Sammanställning av förändring i teorisyntesmodellen 

Roller  Förändring i teorisyntesmodellen 

Negotiator  
(Wu et al, 2010) 

Förflyttas till det stödjande stadiet då fallföretaget ser 

förhandling och upprättelse av avtal som en del av det 

strategiska arbetet. 

 
 

Transacting  
(Hallenbeck et al, 1999) 

 

Co-ordinator  
(Knight & Harland, 2005) 

Har en mer strategisk karaktär då den interna koordineringen 

är direkt knuten till strategiskt arbete. Är dock kvar i det 

stödjande stadiet då koordinering fortfarande är en stödjande 

aktivitet i sig och stödjer andra avdelningar. 

 

Supply Policy-maker  

& Implementer  
(Knight & Harland, 2005) 

Valet av och arbetet med leverantörer har alltid ett strategiskt 

och långsiktigt fokus vilket bidrar till en mer strategisk 

karaktär för rollen.  Är kvar i det stödjande stadiet då valet av 

leverantör är en aktivitet som stödjer andra avdelningar i 

deras arbete. 

 

Facilitator 
(Wu et al, 2010) 

Den externa koordineringen bidrar till det strategiska arbetet 

då rollen i likhet med Co-ordinator är direkt knuten till 

strategiskt arbete. Är dock fortfarande en aktivitet som 

stödjer andra avdelningar och aktörer och är därför kvar i det 

stödjande stadiet.  

 

Protecting 

(Hallenbeck et al, 1999) 

Finns inte med i modellen längre. Rollen innebär utförandet 

av marknadsprognoser samt skyddandet av 

företagsinformation. Detta är inte specifika uppgifter för 

strategiskt inköp.  
 

5.3 Arbetssätt som gynnar rollerna 

5.3.1 Möten 

Möten är ett arbetssätt som återfinns och genomförs i alla tre identifierade roller. I rollen som 

Leverantörsansvarig är mötena huvudsakligen projektrelaterade medan de i rollen som 

Leverantörsutvecklare sker genom leverantörsresor och projekt. Slutligen i rollen som 

Firefighter är mötena huvudsakligen av akut och informell karaktär i syfte att lösa plötsliga 

problem som kräver snabba åtgärder. Utifrån vad som framkommit i empirikapitlet är de 

akuta problemen ofta leverantörsrelaterat kopplat till produktionsinköp. 

I rollerna som Leverantörsansvarig och Leverantörsutvecklare är en del av mötena 

projektrelaterade. På dessa möten kan strategerna genom att välja lämplig leverantör bidra 

till säkerställandet av att projektet utförs på ett framgångsrikt sätt. Med andra ord fungerar 
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dessa möten bland annat som ett forum för strategerna att utföra rollen som 

Leverantörsansvarig genom att förmedla information om leverantörer till övriga 

projektmedlemmar. I rollen som Leverantörsutvecklare är mötena ett arbetssätt som bidrar 

till innovationsskapande mellan strategiskt inköp, teknik samt leverantör och stärker 

parternas relation till varandra på lång sikt.  

Mötena är dessutom en möjlighet för strategerna att arbeta proaktivt. Om strategerna 

inkluderas tidigt i projekt kan de i sin roll som Leverantörsansvarig i ett tidigare skede 

besluta om lämplig leverantör. Detta är något som inte utnyttjas fullt ut i fallföretaget. Till 

exempel visar den empiriska undersökningen att den ansvariga strategen i de flesta fall inte 

hinner förbereda sig inför möten och att fokus till stor del ligger på reaktivt problemlösande.  

”… X är inblandad i 18-20 projekt någonting och det funkar inte, det säger X själv, X har inte tid att 

sätta sig in i sakerna utan det blir, X får ta det mest kritiska och försöka lösa det för stunden” 

Med andra ord finns det inte särskilt mycket tid över till något proaktivt eller långsiktigt 

arbete. Om mer tid fanns för proaktivt arbete skulle ytterligare en dimension av rollen som 

Leverantörsansvarig kunna skapas och bidra mer till det strategiska arbetet.  

I rollen som Leverantörsutvecklare utnyttjas möjligheten till proaktivt arbete desto mer. 

Detta genom som tidigare nämnt innovationsskapande projektmöten men framförallt genom 

leverantörsresor. Dessa leverantörsresor kan sägas vara av både proaktiv och 

problemlösande natur då strategerna i dessa säkerställer fortsatt samarbete på lång sikt men 

löser också plötsliga problem som uppstått. Den proaktiva delen framträder även då 

leverantörsmötena är ett sätt för strategerna att planera hur relationen med olika 

leverantörer ska utvecklas. Mötena är ett sätt att dels hålla sig uppdaterad om sin leverantörs 

förfaranden och planer för framtiden, dels för att hålla leverantören uppdaterad om det egna 

företagets framtida planer. På så sätt kan strategerna få en klarare bild över huruvida 

leverantörens planer matchar fallföretagets och således vilka möjligheter det finns för fortsatt 

samarbete. Med andra ord kan strategerna lägga upp lämpliga planer för relationerna.  

5.3.2 Kraljic-matrisen 

Kraljic-matrisen som arbetssätt förekommer i rollen som Leverantörsansvarig samt i rollen 

som Leverantörsutvecklare och fungerar som ett verktyg för att kategorisera leverantörerna. 
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Då matrisen visar leverantörernas grad av volymvärde samt grad av produktkomplexitet 

kan strategerna i rollen som Leverantörsansvarig på ett mer effektivt sätt hitta lämplig 

leverantör. Har ett projekt till exempel behov av artiklar eller komponenter av hög 

komplexitet då har strategerna redan från början ett mindre urval från den totala 

leverantörsbasen att välja lämplig leverantör ifrån. I rollen som Leverantörsutvecklare kan 

strategerna genom indikatorerna se var leverantörerna är på väg och huruvida dessa i 

framtiden kommer vara av mer eller mindre strategisk betydelse. Genom matrisen kan 

strategerna planera sina leverantörsrelationer på lång sikt och i tid se till att actions tas för att 

utveckla rätt leverantör med rätt relation. 

5.3.3 Preferred list 

Detta arbetssätt använder strategerna endast i sin roll som Leverantörsansvarig för att 

förmedla vilka leverantörer som de anser vara lämpliga i ett visst projekt. Preferred list kan 

anses vara en sammanställning över den information de har om leverantörerna. Det kan då 

fungera som ett sätt att kommunicera den informationen till övriga avdelningsrepresentanter 

i projektet.  

5.3.4 Utbildning 

I den empiriska undersökningen identifierades utbildningar initierande av strategiskt inköp 

som ett arbetssätt i syfte att skapa förståelse mellan avdelningar. I rollen som 

Leverantörsansvarig fungerar dessa utbildningar som ett forum för strategiskt inköp att 

förmedla information. Som tidigare nämnts är det strategerna som besitter expertisen om 

leverantörerna. Denna expertis samt hur de väljer leverantörer utifrån den expertisen har 

strategerna då möjlighet att förmedla till övriga avdelningar genom utbildningarna.   

5.3.5 Early warning 

Early warning-processen är ett arbetssätt som strategerna använder i syfte att förhindra rollen 

som Firefighter då den vid korrekt användande ska förhindra att operativa arbetsuppgifter 

hamnar på strategernas skrivbord. I dagsläget är det dock ett arbetssätt som bidrar till 

rollens existens då processen inte fungerar på ett optimalt sätt och problem lyfts för ofta och 

för snabbt upp till strategiskt inköp. Detta innebär att det operativa arbetet även kan inkräkta 

på rollerna som Leverantörsansvarig och Leverantörsutvecklare. 
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5.3.6 Key Performance Indicator (KPI) 

KPI:er är ett arbetssätt som förekommer i rollerna som Leverantörsansvarig och 

Leverantörsutvecklare. Vad gäller rollen som Leverantörsansvarig påverkas den av de KPI:er 

strategerna ska uppfylla då dessa kan påverka valet av leverantör. Till exempel, om en 

strateg har ett KPI som säger att alla leverantörer ska ha ett visst ISO-certifikat då kan denna 

strateg inte välja en leverantör som inte uppfyller det kravet.  Ett annat exempel är 

leveransprecision som KPI. Om ett problem inträffar som förlänger ledtiden på en viss 

komponent måste strategen omgående uppdatera den nya ledtiden i systemet. Görs inte det 

ökar risken för sämre leveransprecision och strategen når inte sitt KPI.  

Genom att inkorporera KPI:er i utförandet av rollen som Leverantörsansvarig kan 

strategerna se till att leverantörsbasen är vald efter vad som bäst kan uppfylla fallföretagets 

mål och strategier. Med andra ord stärks den strategiska kopplingen till rollen som 

Leverantörsansvarig. Även i rollen som Leverantörsutvecklare stärks den strategiska 

kopplingen genom KPI:erna. För denna roll används KPI:erna mer långsiktigt och många 

gånger kan de fungera som ett slags initiativtagande till att fördjupa relationen till en 

leverantör eller kanske till och med fasa ut en annan. Exempel på KPI:er som kan initiera en 

djupare relation är totala besparingar och betalningsvillkor.  

Med andra ord gäller för båda rollerna att KPI:er är ett viktigt verktyg i att bidra till 

uppfyllandet av fallföretagets mål och strategi. Det visas i de månatliga uppföljningarna 

samt i att två dagar avvaras varje gång nya mål ska sättas. Att de tillägnar denna tid på att 

välja rätt mål som uppfyller fallföretagets övergripande strategin visar på deras strategiska 

fokus. Betydelsen av KPI:er visas även i strategiskt inköps interna mission och de cornerstones 

som ska hjälpa strategiskt inköp att uppfylla den övergripande strategin. Utgångspunkten 

för strategiskt inköps KPI:er grundar sig till stor del i dessa cornerstones.  

5.3.7 Kostnadsbesparingar 

I empirikapitlet fördes diskussionen huruvida kostnadsbesparingar kan kvalificeras som ett 

arbetssätt eller om det endast är en del av arbetssättet KPI:er. Vad diskussionen visade var 

att det inte med säkerhet kan bestämmas och att kostnadsbesparingar således befinner sig i 

gränslandet mellan att vara eller inte vara ett arbetssätt. Klart är ändå att 

kostnadsbesparingar återfinns i alla tre identifierade roller.  
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I rollen som Leverantörsansvarig gäller det att välja rätt leverantör och i det valet ingår bland 

annat då att ta hänsyn till det pris, leveransprecision och den kvalitet leverantören erbjuder. 

För att använda en del av ett citat presenterat i empirikapitlet om vad som är viktiga faktorer 

i valet av leverantör:  

”Men om vi säger så är det ju pris, leveransprecision och kvalitet…” 

Sett från ett kostnadsfokus kan rätt val av leverantör då antas vara de som både erbjuder ett 

bra pris samt de som har potential till att deltaga i framtida kostnadsbesparingsprojekt. I 

kostnadsbesparingsprojekt utförs en stor del av arbetet tillsammans med leverantören för att 

hitta förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter som gynnar båda parter. Det är i dessa 

kostnadsbesparingsprojekt som rollen som Leverantörsutvecklare framträder. Förutom att 

minska kostnaderna bidrar projekten även till att stärka tilliten och förståelsen företagen 

emellan samt att hålla fallföretagets och leverantörens planer för framtiden synkade. Som 

nämnt ovan försöker även strategiskt inköp att se till att det finns ett samarbete och 

förhållande mellan teknik och leverantörer. Det förhållandet gäller även för 

kostnadsbesparingsprojekt.  

I rollen som Firefighter är kostnadsbesparingar något som berörs negativt då det operativa 

arbete som ingår i rollen har inneburit negativa konsekvenser. På grund av det operativa 

arbetet tas tid från kostnadsbesparingarna och således även tid från rollerna 

Leverantörsutvecklare samt Leverantörsansvarig. Det operativa arbetet påverkar även de 

andra arbetssätten negativt men då inköp står för runt 80 % av slutproduktens totalkostnad 

anser vi att de negativa konsekvenserna blir större när tid tas från kostnadsbesparingar.  

5.3.8 Förutsättningar för roll och arbetssätt  

Gemensamt för rollerna och arbetssätten är att de kan både möjliggöras och förhindras av 

flera faktorer. En faktor är den som i teorin kallas legitim auktoritet, som mer eller mindre 

handlar om den status en avdelning och/eller individ har i en organisation. Känner en strateg 

att den information denne försöker förmedla inte kommer till användning kan en anledning 

vara brist på legitim auktoritet i det projektet. Följden blir då att rollen som 

Leverantörsansvarig kommer att försvåras och den leverantör som väljs är inte alltid den 

som strategen såg som mest lämplig. Konsekvenserna av det kan då bli minskad 
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standardisering, högre kostnader samt att vald leverantör visar sig inte kunna leverera till 

projektets krav.   

Liknande gäller i rollen som Leverantörsutvecklare. Projekt för leverantörsutveckling där 

teknik ingår tillsammans med strategiskt inköp och leverantör kan antas försvåras väsentligt 

om brist på legitim auktoritet föreligger mellan strategiskt inköp och teknik. Följden av det 

kan bli att fallföretaget går miste om teknikutbyte med leverantör som hade gynnat 

fallföretagets uppfyllnad av övergripande strategi och mål.  

En annan faktor är interna och externa relationer. Bra interna relationer är en fördel dels då 

det kan underlätta och öka graden av legitim auktoritet, dels då det underlättar själva 

utförandet av gemensamma arbeten, som till exempel projekt. En bra relation skapar goda 

möjligheter till större förståelse och tillit avdelningar emellan och arbete med att driva 

igenom och förklara arbetsprocesser behövs inte lika mycket. I rollen som 

Leverantörsutvecklare är betydelsen av externa relationer till leverantörerna särskilt viktig. 

Finns inte en god relation till leverantörerna kan det inte förväntas att de vill vara 

involverade i några djupare samarbeten.  

5.4 Struktur 

Utifrån den empiriska undersökningen gynnar den nuvarande strukturen främst rollerna 

Leverantörsansvarig och Leverantörsutvecklare. Inget med strukturen identifierat hos 

fallföretaget inbjuder till rollen som Firefighter då det är en oönskad roll från början. 

Rollerna som Leverantörsansvarig och Leverantörsutvecklare gynnas av att strategiskt inköp 

sitter representerade i ledningsgruppen, detta både på lokal och global nivå. Det visar på 

strategiskt inköps viktiga del i arbetet mot att uppfylla företagets övergripande strategi och 

mål. Det visar även på stor legitim auktoritet som underlättar utförandet av strategiska 

uppgifter. I till exempel rollen som Leverantörsansvarig ingår uppgiften att utbilda andra i 

supply chain där legitim auktoritet kan antas vara en förutsättning för att utbildningen ska få 

genomslagskraft. 

Nyligen har strukturen för strategiskt inköp förändrats, med avseende på införandet av 

globalt inköp. Åtgärder har med andra ord vidtagits för att stödja ledningens 
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globaliseringsfokus. Det här visar på att de önskade rollerna som Leverantörsutvecklare och 

Leverantörsansvarig har stått som utgångspunkt för att sedan påverka strukturen.  

Vidare är strukturen som nämnt uppdelad dels på indirekt och direkt inköp samt sedan 

också på olika produktgrupper där en strateg är ansvarig för en grupp. Ansvar för en 

produktgrupp kan antas ge god kunskap om de leverantörer som ingår i den gruppen. 

Rollen som Leverantörsansvarig anser vi främjas av denna struktur då strategerna har fokus 

och expertis på ett specifikt område. Denna kan tänkas vara till nytta i arbetet mot andra 

avdelningar då det tydliggör vilken strateg som vet vad och att informationen är riktig. 

Rollen som Leverantörsutvecklare anser vi också gynnas av den nuvarande strukturen. 

Strategerna kan genom uppdelningen fokusera på att utveckla relationer endast med de 

leverantörerna inom produktgruppen. Med bra kunskap om ett mindre område kan 

kommunikationen med leverantören underlättas. 

Vidare kräver rollen som Leverantörsutvecklare en flexibel struktur som tillåter att 

strategerna kan göra leverantörsresor och besök. Frånvaron innebär att strategerna tar hand 

om sina leverantörsrelationer men samtidigt försvinner deras expertis från platsen. Detta är 

något som ställer krav på deras roll som Leverantörsanvarig. Den koordinatortjänst som 

finns på strategiskt inköp finns för att täcka upp denna expertis och underlättar strategernas 

resor. På fallföretaget finns det åsikter om att koordinatortjänsten inte är tillräcklig utan 

enbart mildrar konsekvensen av en strategs frånvaro. Åsikten berör främst situationer när 

akuta problem uppstår och där problemet inte kan koordineras eller lyckas lösas av någon 

annan strateg. 

Tjänsten som projektstrateg på strategiskt inköp bidrar till att avdelningens samlade expertis 

kommer till nytta i olika projekt. Genom att de ansvarar för projekten kan övriga strateger 

fokusera på sina leverantörsrelationer och utöka sin expertis som krävs i rollerna som 

Leverantörsutvecklare och Leverantörsansvarig. Utökningen från en till två projektstrateger 

kan underlätta den belastning som tidigare orsakat stress och bekymmer. Två personer 

kommer nu att kunna fördela arbetet och möjligheten till att arbeta mer proaktivt inför 

projektmöten utökas.  
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Fallföretaget har valt att placera strategiskt inköp geografiskt avsides från andra 

avdelningar. Framförallt flytten från det operationella inköpet gynnade de två rollerna 

Leverantörsansvarig och Leverantörsutvecklare då mängden operationellt arbete minskade 

och därmed motverkade rollen som Firefighter. Mindre tid på operationellt arbete innebär 

mer tid på strategiska uppgifter.  

Det taktiska inköpet sitter geografiskt nära det operationella inköpet med uppgifter som kan 

anses vara mer strategiska än operationella. Strategiskt inköp har avlastats från uppgifter 

som inte är direkt kopplade till framförallt rollen som Leverantörsutvecklare vilket gjort att 

strategerna kan arbeta mer långsiktigt med leverantören. 
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6. Diskussion 

Då vi i analyskapitlet har försökt att plocka isär olika delar och studera dem ska vi här i diskussionen 

sätta ihop dem och studera dem från ett helhetsperspektiv. Genom att studera analyskapitlet mer 

övergripande har vi på detta sätt identifierat kritiska faktorer för denna studie och fallföretaget.  

 

6.1 KPI och kostnadsbesparingar 

Ledningen för fallföretaget har en tydlig bild av vilka roller de vill att strategiskt inköp ska 

agera utefter. Det finns en strategi som strategiskt inköp ska följa och den uttrycks bland 

annat i deras mission som på ett övergripande plan visar på långsiktiga mål att sträva efter. 

Det som länkar samman strategiskt inköp och den övergripande strategin för fallföretaget är 

KPI:erna. De är mer konkreta och är på individnivå vilket gör att de tydliggör vilka 

aktiviteter som krävs av varje strateg. I och med att KPI:erna är länken mellan den 

övergripande strategin och de enskilda strategerna på avdelningen kan de antas vara kritiska 

för att lyckas uppnå de mål som finns. På grund av KPI:ernas kritiska natur kan det vara av 

vikt att hålla dem uppdaterade och relevanta för det strategiska fokus som gäller. Detta kan 

bidra till att strategerna behåller sitt fokus på strategiska arbetsuppgifter och undgår 

operativt arbete. Med tanke på deras nuvarande fokus på globalisering är det en god idé att 

införa ett KPI som kan mäta ett agerande som gynnar synergisträvan med globaliseringen. 

En idé kan vara att inleda med ett enklare mått som mäter antalet globala leverantörer.  

Tätt sammanlänkat med KPI:erna är de kostnadsbesparingar som kontinuerligt utförs av 

strategiskt inköp. Det har beskrivits i teorikapitlet att kostnadsbesparingar är en viktig 

uppgift för inköpsfunktionen men att det då handlat om att pressa priser (Kron & Wallgren, 

2010). Intressant är att kostnadsbesparingarna är lika viktiga för inköpsfunktionen idag men 

att ansvaret ligger specifikt på det strategiska inköpet samt att det inte längre handlar om 

prispress på artikelnivå. Besparingar görs nu på totalkostnadsnivå och mycket i samarbete 
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med leverantörer för att gynna båda parter. Lägre kostnader är inte längre den enda fördelen 

utan bidrar även till starkare relationer till leverantörerna. Med andra ord är 

kostnadsbesparingar inte längre operativa utan bidrar till rollerna som 

Leverantörsutvecklare och Leverantörsansvarig.  

6.2 Koordinering och informering  

De roller som omfattar ansvar för koordinering och informering är framträdande i 

analyskapitlet. Där koordinering är stödjande och informationsansvaret är mer åt det 

strategiska stadiet. Dessa två innebär kommunikation både internt och externt vilket kan 

anses vara grundläggande för att verksamheten ska fungera på ett önskvärt sätt. Det kan 

anses vara rimligt att det just är koordinering och informering som är framträdande då det är 

sättet som strategiskt inköp kommunicerar med andra avdelningar i organisationen och 

externt mot leverantörer. Att de är involverade i flödet från leverantör till 

marknadsavdelning stärks av Porter (1985) som menar att inköpsfunktionen är en viktig del i 

hela värdekedjan (value chain). 

Strategisk information är en viktig del i alla de nämnda arbetssätten som kräver 

kommunikation med andra avdelningar både formellt och informellt. Mycket av 

förmedlingen av informationen sker genom affärssystemet där det i nuläget finns utrymme 

för förbättring. Koordinering sker främst genom möten mellan olika avdelningar men även 

externt med leverantörerna.  

Många anser att för stor del av arbetstiden upptas av möten och det finns en förhoppning att 

de ska minska i antal men frågan är hur. Ett sätt kan vara att undersöka huruvida alla 

inplanerade möten är ett måste och ifall informationsutbytet kan göras på annat sätt. Intranät 

är ett vanligt förekommande kommunikationsmedel och kanske kan viss återkommande 

information komprimeras och delas på detta sätt. Risken finns att följdfrågor uppstår och att 

problem som tidigare snabbt kunde lösas på ett möte nu tar längre tid att lösa. Vidare för att 

utnyttja möten som ett arbetssätt till fullo kan ett sätt vara att effektivisera den information 

som ska framföras. Det kräver att informatören i sig har förmågan att filtrera vad som är 

relevant för målgruppen. 



 
 
  63 

Problematiken finns specifikt kopplat till utförandet av de nyutvecklings- och 

kostnadsbesparingsprojekt som strategiskt inköp är involverade i. Något som finns för att 

underlätta kommunikationsintensiteten i nyutvecklingsprojekten är preferred list, den 

specifikation strategisk inköp har över vilka leverantörer som ska användas för olika artiklar. 

Trots att preferred list används tenderar problem att uppstå vilket innebär att rutiner kan 

behöva ses över. 

I studien har framkommit att legitim auktoritet är en förutsättning för strategiskt inköps 

önskvärda roller i och med att acceptans och bekräftelse från övriga organisationen är viktigt 

för att strategiskt inköp ska kunna koordinera och förmedla information som är tänkt. 

Legitim auktoritet kan antas bli av större betydelse i och med att strategiskt inköp nu ska 

fungera som en mall för övriga liknande avdelningar i andra enheter i samma division. Det 

gäller nu för strategiskt inköp att se till att de har tillräckligt med status i organisationen för 

att både koordinering och informering ska fungera.  

6.3 Rolldynamiken 

De två rollerna Leverantörsutvecklare och Leverantörsansvarig är komplexa men inte 

motstridiga till varandra. I analyskapitlet har vi ett flertal gånger visat på hur de bidrar till 

strategisk uppfyllnad och det som förväntas av fallföretagets ledning samt mission. Dessa 

två roller befinner sig i det strategiska och stödjande stadiet och det har tidigare visats på att 

gränserna mellan Kron & Wallgrens (2010) stadier är diffusa. I det stödjande stadiet och i 

rollen som Leverantörsansvarig ingår flera operativa uppgifter vilket kan ge en oklar bild 

över vad som inkluderas i strategiskt inköps ansvar. Detta kan vara en av orsakerna till att 

rollen som Firefighter existerar.  

Rollen som Firefighter är till skillnad från de ovan nämnda rollerna inte bidragande till att 

uppfylla övergripande strategi och mål. Rollen är inte önskvärd hos strategiskt inköp men 

däremot efterfrågad av andra avdelningar. Den delade åsikten huruvida rollen som 

Firefighter ska existera eller ej har gett upphov till irritation från båda parter. För strategiskt 

inköp ligger irritationen i att rollen inkluderar huvudsakligen arbetsuppgifter som inte 

omfattas av deras ansvar. Samtidigt vill andra avdelningar att strategiskt inköp ska finnas till 

hands vid operativa problem. Det finns en förståelse för att strategiskt inköp ska arbeta med 
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leverantörsutveckling och strategiskt arbete. Trots detta tillförs strategiskt inköp ansvar för 

operativt arbete. En bakgrund till de problem som uppstår i relationen mellan strategiskt 

inköp och produktion kan vara skilda perspektiv vad gäller resursallokering och 

tidshorisont. 

6.3.1 Resursallokering 

Det har uttrycks att strategiskt inköps arbete inte alltid räcker till på olika sätt. I projekten 

har det tidigare varit en strateg som ansvarade för samtliga projekt vilket gjorde att 

problemlösning ofta skedde reaktivt. Framtiden får visa om införandet av ytterligare en 

projektstrateg kan förbättra projektarbetet. Ett antagande kan göras att möjligheterna till 

proaktivt arbete ökar i och med att arbetsbördan halveras.  

Vidare är en del av problematiken relaterad till allokering av befintliga resurser där 

strategernas frånvaro från fallföretaget beskrivs som ett problem. Vid dessa tillfällen lägger 

strategerna tid på relationen och samarbetet med leverantörerna och inte på det direkta 

produktionsflödet. Problematiken uttrycks trots att det finns en koordinatortjänst som ska 

underlätta strategernas frånvaro.  

6.3.2 Olika tidshorisonter 

Bakgrunden till de olika tidsuppfattningarna kan hänföras till att arbetet med leverantörerna 

skiljer sig mellan strategiskt inköp och produktion. Det sammanfattas bland annat i figur 4.2 

på sida 38.  

Produktion anser att strategiskt inköp bör ta ett mer kortsiktigt ansvar när leverantören inte 

levererar enligt överenskommelse. Ansvaret bör falla på strategiskt inköp när leverantören 

under en längre period understår att leverera enligt överenskommelse. Då har problemet 

blivit tillräckligt stort för att det ska påverka det långsiktiga och strategiska arbetet. Är 

problemet däremot begränsat till en enstaka felleverans för en enskild artikel bör ansvaret 

ligga på produktionsinköparen. Strategiskt inköps ansvar ska ligga på att fokusera på 

helheten och få saker att fungera på lång sikt. Produktionsinköparna ska få saker att fungera 

på kort sikt.  
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Som beskrivet finns tidshorisontproblemet främst mellan strategiskt inköp och de 

avdelningarna i direkt anslutning till produktionen. Där är flödet av material mer kritisk än i 

till exempel nyutvecklingsprojekt som pågår under en längre tid.  

6.3.3 Konsekvens av Firefighter 

Rollen som Firefighter går inte att försumma då den existerar och efterfrågas. Konsekvensen 

av att helt eliminera denna roll kan innebära risk för försenade produkter och 

förseningsavgifter för dessa leveranser. Det i sin tur kan innebära missnöjda kunder och 

försenade inbetalningar. Långsiktiga konsekvenser kan därefter vara dåligt rykte och en 

sämre position konkurrensmässigt. Viktigt för fallföretaget blir därför att se över vad som 

kan göras med de arbetsuppgifter som ingår i rollen som Firefighter; hur de ska genomföras 

och av vem, eller om det ska genomföras överhuvudtaget.  

En vidare konsekvens av rollen Firefighter är att strategiskt inköp inte alltid mäktar med 

leverantörsutvecklingen. Detta på grund av att andra mer kortsiktiga arbetsuppgifter upptar 

tiden. Strategiskt inköp försöker som nämnt utvecklas och samarbeta med sina leverantörer 

då det är ett sätt att nå framgång på marknaden. Konsekvensen av att inte hinna med att 

utnyttja sina leverantörers kompetenser till fullo är risken att gå miste om 

förbättringsmöjligheter av fallföretagets produkter.  

6.4 Struktur 

Strukturen har utifrån den empiriska undersökningen påverkat strategiskt inköps möjlighet 

till strategiskt arbete. Genom att flytta avdelningen till en geografiskt skild plats från det 

operativa inköpet skapades möjligheten till ett större strategiskt fokus. Det går att diskutera 

huruvida rollen som Firefighter hade varit mer utpräglad om strategiskt inköp varit kvar. En 

medarbetare på strategiskt inköp utrycker förbättringen själv genom att förklara att de 

operativa uppgifterna var fler innan flytten. Flytten visar tydligt att operativt arbete och 

rollen som Firefighter inte är önskvärd då strukturen inte tar hänsyn till denna roll eller de 

arbetssätt som ingår. 

Något som är oklart med strukturen inom avdelningen för strategiskt inköp är tjänsterna 

som projektstrateger. De arbetar enbart i projekt och är därför enligt strukturen tillhörande 
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indirekt inköp. Det som talar emot placeringen av projektstrategerna är att projekten nästan 

alltid berör direkt inköp. Sett utifrån blir gränsen mellan direkt och indirekt inköp diffus och 

det är inte självklart vem som är ansvarig för vilka leverantörer och för vilka projekt.  

Strukturen följer och stödjer strategin mot globala synergier, vilket är en del i utformningen 

av strukturen (Miles & Snow, 2003). I och med att strategiskt inköp nu har fått två tjänster 

som helt fokuserar på globala inköp visas att det är avdelningens tänkta utveckling som styr 

hur arbetet nu ska utföras. Strukturen är viktig liksom roller och arbetssätt i och med att 

fallföretaget nu ska bli en mall för övriga enheter i divisionen. 
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7. Slutsats 

Syftet med denna studie var att kartlägga en avdelning för strategiskt inköps roller, arbetssätt och 

struktur samt att visa på vad som kan vara nästa steg för fallföretaget. Nedan besvaras först studiens 

huvudsyfte utifrån den första forskningsfrågan för att därefter redogöra möjligheter till bemötandet av 

rollen som Firefighter. Under avsnitt 7.3 förs ett mer reflekterande resonemang kring vad resultatet 

kan innebära samt förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Redogörelse för kartläggningen av roller, arbetssätt och struktur 

I det inledande avsnittet av studien presenterades denna forskningsfråga: Vilka roller, 

arbetssätt och struktur kan identifieras för en strategisk inköpsavdelning? Redogörelsen börjar med 

rollbegreppet. 

Något som har observerats i denna studie är att strategiskt inköp innehar roller i alla tre av 

Kron & Wallgrens (2010) stadier. Med andra ord arbetar de i hela ledet från operativ till 

strategisk. Detta skiljer sig från vad som presenterades av Kron och Wallgren (2010) och att 

strategiskt inköp endast arbetar i det strategiska stadiet. Vidare pekar studien på att 

gränserna mellan författarnas tre stadier är diffusa då operativt arbete kan vara stödjande 

samtidigt som stödjande arbete kan vara strategiskt. Det kan ses som en anledning till varför 

den oönskade rollen Firefighter identifieras tillsammans med rollerna Leverantörsansvarig 

och Leverantörsutvecklare. Empiriskt visar studien på en problematik kring rollen som 

Firefighter då den skapar irritation från både den strategiska inköpsavdelningen och andra 

avdelningar. Befintlig teori identifierar inte denna roll men studien belyser att det finns 

problematik kring existerandet av den samt konsekvenser av att inte uppmärksamma den. 

Konsekvenserna kan vara både långsiktiga och kortsiktiga men fallföretagets kund kan bli 

påverkad oavsett. 

Vidare visar studien på att arbetssätt och struktur är utformade för att gynna den strategi 

och mål som bestämts för avdelningen för strategiskt inköp. I förlängningen innebär det att 
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arbetssätt och struktur kontinuerligt anpassas efter fallföretagets fokus och rollerna 

Leverantörsansvarig samt Leverantörsutvecklare.  I studien beskrivs vikten av Key 

Performance Indicators (KPI) som är ett sätt att bryta ned strategi och mål och på så sätt 

sammanlänkas avdelningens aktiviteter med ledningens planer.   

Studien har visat att när arbetssätten inte utförs på önskvärt sätt finns det en tendens att 

arbetet blir mer operativt och rollen som Firefighter framträder. Vidare kan konstateras att 

det finns arbetssätt med motiv att direkt motverka den oönskade rollen som Firefighter (early 

warning) men att det tar tid för arbetssätt att implementeras. När ett sådant arbetssätt 

fungerar väl finns möjligheten för den strategiska inköpsavdelningen att lämna de operativa 

aktiviteterna därhän. I diskussionen kring existerandet av rollen som Firefighter har det visat 

sig att arbetssättet, om än bristande, har påverkat den strategiska inköpsavdelningens 

rolluppsättning. En slutsats kan dras att arbetssätt kan påverka rollen vilket talar emot den 

utgångspunkt som presenterades i problemdiskussionen. Det visas genom en streckad pil 

tillbaka upp mot roll i figur 7.1. 

Strukturmässigt har studien visat att den geografiska placeringen har betydelse för hur 

strategisk en avdelning för strategiskt inköp kan vara. Det blir mer fokus på 

leverantörsutveckling om det operationella inköpet och det strategiska inköpet placeras 

separat. Samma relation mellan roll och struktur består dock i figur 7.1 i och med att 

strukturförändringen i denna studie var ett välplanerat och strategiskt initiativ.  

STRATEGI	OCH	MÅL	

ROLL	

STRUKTUR	 ARBETSSÄTT	

Figur 7.1 Förändring i relationssambandet; roll, arbetssätt och struktur 
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Studien har visat på avdelningen för strategiskt inköps operativa tendenser och den 

komplexitet som det innebär. Det är viktigt att belysa studiens resultat då det ger en ny 

dimension till avdelningens tänkta strategi och mål. 

7.2 Möjligheter till att konfrontera rollen som Firefighter 

Det finns sätt att bemöta problematiken som finns mellan rollen som Firefighter och de mer 

strategiska rollerna Leverantörsansvarig och Leverantörsutvecklare. Strategiskt inköp 

använder sig som nämnt i empirikapitlet av en informell internmarknadsföring för att 

förklara för andra avdelningar hur de bidrar till värdekedjan. Kanske kan de mer formellt 

föra en diskussion kring deras arbete i samband med de utbildningar de idag initierar inom 

supply chain. 

Vidare sticker rutinen för early warning ut som ett viktigt steg mot att hålla strategiskt inköp 

från operativa arbetsuppgifter. Rutinen finns men den har brister från produktionssidan. En 

åsikt är att strategiskt inköp själva måste ställa krav på andra för att sätta gränser. Risken är 

att kravställandet blir en kortsiktig lösning på problemet medan det grundläggande 

problemet kvarstår. Arbetssättet sägs ha blivit bättre men frågan är om inte rutinen måste ses 

över samt diskuteras av strategiskt inköp och produktionsinköp tillsammans. Detta borde 

ske mer formellt för att lyfta fram bakomliggande orsaker. Early warning har funnits en tid 

men fungerar inte helt vilket väcker funderingar kring orsaken. Vidare visar slutsatsen att 

införandet av arbetssätt kan vara tidskrävande och det kommer ta tid innan de fungerar på 

ett önskvärt sätt. En rutin kanske inte är helt perfekt från början och därför kan det vara av 

värde att se över early warning för att hitta förbättringsmöjligheter. Då alla vet hur early 

warning ser ut på papper krävs ett förbättringsarbete där medarbetarna aktivt får deltaga och 

diskutera var problemet ligger och hur det kan lösas.  

Något som kan bidra till att det skapas en starkare länk mellan strategiskt inköp och 

produktionsinköp är en person som arbetar aktivt för att underlätta relationen dem emellan. 

Innan ett sådant beslut tas måste det undersökas om det finns tillräckligt med 

arbetsuppgifter för att en sådan tjänst ska vara befogad. Risken är att en sådan person blir 

överflödig. För fallföretaget finns det utrymme för uppgifter som kan underlätta strategernas 

mer långsiktiga arbete. Det kan vara uppgifter som registrering av leverantörsinformation 

och ledtid i systemet vilket kan antas vara uppskattat av produktion. 
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7.3 Författarnas reflektioner och förslag till vidare forskning 

7.3.1 Reflektion 

Då den teoretiska utgångspunkten inte helt stämde överens med vad som framkommit i den 

empiriska undersökningen ser vi en nyansering av teorin för inköpsfunktionen i helhet men 

även för den strategiska inköpsavdelningen. Rollen som Firefighter och dess existens är en 

diskussion vi har fört genomgående i studien från det att den identifierades i den empiriska 

undersökningen. Som vi ser det står fallföretaget i valet mellan att tillåta rollen som 

Firefighter eller att fortsätta motverka den. I avsnitt 7.2 Möjligheter till att konfrontera rollen 

som Firefighter diskuteras huruvida det behövs en länk mellan strategiskt inköp och 

produktionsinköp och utifrån den diskussionen har vi kommit fram till att rollen som 

Firefighter bör tas hänsyn till och inkluderas i arbetet. Utifrån vår samlade kunskap om 

fallföretaget tror vi att de akuta problem som beskrivs som operativa är några som kan 

uppstå även i framtiden. Oavsett om det är en strateg som får ta på sig ansvaret för att lösa 

det. Strategiskt inköp ingår i en större inköpsfunktion som “tillsammans” ansvarar för 

inköpet i fallföretaget. Sammantaget ska det fungera i alla tre stadier; operativt, stödjande 

och strategiskt (Kron & Wallgren, 2010) för att det på så sätt ska kunna ske en 

produktleverans i tid till kund. Vem som sedan utför de olika uppgifterna och för denna 

studie främst rollen som Firefighter är en annan fråga. Vi anser att de uppgifter som rollen 

innebär måste utföras oavsett vem eller vilken avdelning.  

Vi anser att de slutsatser och reflektioner vi har kunnat göra till stor del grundar sig i den 

goda insyn vi haft i fallföretaget samt den goda tillgången på intervjumaterial. Genom detta 

har vi kunnat se bakomliggande faktorer till problematiken och på så sätt kunnat se detaljer 

och hur dessa passar in i helheten. Dessutom tror vi att våra intervjupersoner i samband med 

intervjuerna visat på reflektion och medvetenhet om sin position och innebörden av denna. 

Detta ser vi som positivt då vi från första början haft en önskan om att kunna bidra med 

något som fallföretaget själva kan dra nytta av. Genom att vi belyser problematiken i 

fallföretaget tror vi att det kan initiera tankeprocesser kring den. Användningen av ett 

snöbollsurval har varit till studiens fördel då det har gett oss intervjupersoner med goda 
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kunskaper om sitt område. För att stärka anonymiteten har vi låtit varje intervjuperson 

rekommendera flera personer till vårt snöbollsurval. Sedan har vi inte meddelat vem av 

dessa som blev intervjuad. I och med att studien är en fallstudie har fokus varit på att hitta 

bakomliggande faktorer och förstå sig på problematiken i ett fallföretag för att se hur det 

stämmer överens med presenterad teori. Det finns utrymme för en utveckling av denna 

studie vilket vi kommer att presentera mer utförligt nedan.  

7.3.2 Förslag till vidare forskning 

Vår studie skulle kunna utvecklas vidare om den genomfördes på ytterligare fallföretag. 

Detta genom en deduktiv ansats där våra resultat samt teori kring ämnet står som 

utgångspunkt. Skulle liknande resultat gå att finna för andra företag är det något som skulle 

öka trovärdigheten och pålitligheten för resultatet som sådant (Lincoln & Guba, 1985). 

Intressant vore även att genomföra samma studie igen om ett par år. Vi förde tidigare en 

diskussion om huruvida problematiken kring rollen som Firefighter kan hänföras till att 

arbetssätt inte fungerar till fullo. Detta då det har visat sig ta lång tid att implementera nya 

arbetssätt, framförallt då early warning. Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka 

om problematiken har minskat med tiden i en longitudinell studie. 

En del av inköpsfunktionen som inte har behandlats mer ingående i studien är taktiskt 

inköp. Det är en del av inköpsfunktionen där vi tror att det finns möjligheter till att hitta fler 

bakomliggande faktorer.  
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BILAGA 1 

 

 

 

 

Kron & Wallgren (2010)  

Det Operativa stadiet Upphandlingar och prispress 

 Effektiv resurshantering och uppföljning 

 

Det Stödjande stadiet Utveckla policyer 

 Intern kommunikation 

 Projektledarskap 

 

Det Strategiska stadiet Försvara och bygga varumärket 

 Utveckla leverantörsrelationer 

 Omvärldsbevakning 

 Bidra till lönsamhet 

Axelsson (1998)  

Buying Anskaffning till lägsta pris 

 

Procurement Utvidgat ansvar för anskaffningen 

 Mer logistiskt ansvar (volym och tidpunkt etc.) 

 

Supply Management Val av leverantörer 

 Hantera leverantörsrelationer 

 Sätta upp en lämplig leverantörsstruktur 

 Utveckla resurser och kunskaper inom företaget samt hos 

leverantörer 

 Produktutveckling 

Paulraj et al (2006)  

Strategic Focus Arbetar efter långsiktig planering för att undvika risk och 

osäkerhet 

 

Strategic Involvement Inkluderad i övergripande strategiplanering 

 Arbetar medvetet utifrån företagets strategiska mål 

 

Visibility/Status Deltar aktivt i framtagandet av strategin 

 Inköpschefen har en position i ledningen 



 

 
 
   

BILAGA 2 

 

Knight & Harland (2005)  

Innovation Facilitator Stödja och främja process- och produktinnovationer 

 

 Kortsiktiga mål: reducera produktionskostnader och öka 

funktionaliteten genom leverantörsstöd 

 

 Långsiktiga mål: främja FoU-investeringar samt koordinera 

inköpares input 

 

 Reaktiv genom att gå på leverantörens rekommendationer 

 

Co-ordinator Formell roll: koordinator/administratör/projektledare för 

interorganisatoriska aktiviteter 

 

 Informell roll: delaktig i informella nätverk  

 

Supply Policy-Maker 

and Implementer 

Bestämma policy för leveransstruktur samt var den ska 

implementeras 

 

Advisor En rådgivande roll på flera områden 

 

 "Supply expert" 

 

Information Broker Sammanställa, analysera och sprida information 

 

 Både proaktiv och reaktiv 

 

 Information som till exempel efterfrågan och inköpsmönster 

 

Network Structuring 

Agent 

Värna om sina leverantörer 

 

 

 



 

 
 
   

 

BILAGA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wu et al (2010)      

Negotiator Kontraktsförhandling i företagets eget intresse  

 Viktigaste arbetet för en inköpsmanager  

      

Facilitator Förmedlare mellan företag och leverantör  

 Löser konflikter samt koordinerar   

      

Supplier’s Advocate Representerar leverantören och deras behov 

 

 

Educator Hålla interna enheter uppdaterade om relationsdynamiken 

 Långsiktigt arbete, inga dagliga problem   

 Implementera supply-strategy   

 

Hallenbeck et al (1999)  

Gathering, Filtering, 

Transmitting, Gatekeeping 

Hämta, analysera och vidarebefordra information 

 

 

Transacting 

Kontraktsförhandling som ses som en huvudaktivitet 

  

Being Proactive Representera företaget 

 Skapa och behålla leverantörsrelationer 

 

Protecting Skydda företagets egna intressen 

 Skydda viktig information och göra marknadsprognoser 

 



 

 
 
   

 

BILAGA 3 

 

Intervjuguide för intervju med medarbetare på strategiskt inköp 

 

1. Inledning 

- Befattning, tid i företaget, arbetsuppgifter, ansvar 

- En vanlig dag på jobbet? 

- Hur ser ditt dagliga kontaktnät ut? Vilka är viktiga? 

 

2. Integration 

- Hur ser arbetet och kommunikationen ut med andra avdelningar? 

- Hur ser arbetet och kommunikationen ut med leverantörer?  

- Vad är det som kommuniceras och hur används informationen? 

 

3. Strategiskt inköp 

- Hur arbetar ni på avdelningen? 

- Vad är avdelningens uppgift?  

- Hur påverkar avdelningen andra avdelningar i företaget? 

- Hur bidrar avdelningen till företagets totala prestation?  

- Vari ligger det strategiska arbetet? 

- Vad finns det för förbättringsmöjligheter för avdelningen? 

- Vad tror du är den allmänna uppfattningen av avdelningen? 

- Hur kommuniceras strategi och mål till avdelningen? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
   

 

BILAGA 3 

 

Intervjuguide för medarbetare utanför strategiskt inköp 

 

1. Inledning 

- Befattning, tid i företaget, arbetsuppgifter, ansvar 

- En vanlig dag på jobbet? 

- Hur ser ditt dagliga kontaktnät ut? Vilka är viktiga? 

 

2. Integration 

- Hur ser arbetet och kommunikationen ut mellan avdelningarna? 

- Hur ser arbetet och kommunikationen ut med leverantörer?  

- Hur ser arbetet och kommunikationen ut med strategiskt inköp? 

- Vad är det som kommuniceras och hur används den? 

 

3. Strategiskt inköp 

- Vad enligt er är strategiskt inköp och vad är deras uppgift? Hur arbetar de 

strategiskt? 

- Hur ser ni på strategiskt inköps arbete med leverantörer? 

- Vad är den allmänna uppfattningen om strategiskt inköp? 

- Vilka krav har ni på strategiskt inköp? Vilka förväntningar finns? 

- Vad finns det för förbättringsmöjligheter för strategiskt inköp samarbete med 

andra avdelningar? 

 

 


