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Abstract 
Mälarenergi AB is an energy corporate group in the district of Mälardalen owned by the 

municipality of Västerås. According to van Weele (2012) the purchase cost of many 

companies represented more than 50 % of the turnover which has made the purchase cost 

an important factor to improve the profit of companies. During the year of 2012 the 

company started the work of centralizing the function of purchasing, where a classification 

of the company’s products and services was conducted. 

The purpose of this report was to conduct a classification of the corporate group 

Mälarenergi AB’s products and services to reduce the total purchasing cost of Mälarenergi 

AB. To be able to perform the classification and answer the research questions the authors 

chose to conduct a preliminary study by interviewing a purchasing expert at Linköping 

University and a purchasing manager at ABB. The authors were given feedback by these 

respondents on their classification suggestions and classification approach. The authors also 

performed an extensive interview study that formed the basis for the classification to get an 

overall view of Mälarenergi AB as a corporate group but also to receive information about 

their purchases.  

The report has resulted in a validation of how the corporate group should conduct the 

classification, with support from a conducted classification. This study resulted in a 

classification based on the Kraljic matrix with annual dollar value according to ABC analysis 

and the number of suppliers as criterion that the authors recommend Mälarenergi AB to use 

to classify their suppliers. The foundation of the classification was information about the 

purchase cost for the whole corporate group and all business units and subsidiaries but also 

interviews with representatives from each business unit and subsidiary. A SWOT-analysis for 

the classification method from Mälarenergi AB’s point of view has also been concluded, as 

well as strategies with the purpose of reducing or eliminating the risks.  

One part of this study was to analyze whether the classification should be conducted on 

articles, groups of products and services or suppliers. With the information and data 

available for the authors the conclusion is that the most suitable way is by classifying the 

suppliers. Regarding the question whether the classification should start at a corporate 

group level or at each business unit and subsidiary the conclusion was that the latter would 

give a more comprehensive classification.  
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Sammanfattning 
Mälarenergi AB ägs av Västerås stad och är ett kommunalägt energibolag som verkar i 

Mälardalsregionen. Enligt van Weele (2012) utgör ett företags inköpskostnad cirka 50 % av 

nettoomsättningen vilket innebär att inköpskostnaden är en viktig del i företagens resultat.  

Mälarenergi har under 2012 påbörjat en centralisering av inköpsfunktionen, där en del av 

arbetet inkluderar inköpsstrategiska åtgärder för att klassificera företagets varor och 

tjänster.  

Syftet med denna studie var att genomföra en klassificering av koncernen Mälarenergi AB:s 

varor och tjänster för att reducera koncernens totala inköpskostnader. För att kunna 

genomföra klassificeringen samt svara på tillhörande frågeställningar valde författarna att 

genom en förstudie intervjua en inköpsexpert vid Linköpings universitet samt en inköpschef 

på ABB. Detta resulterade i att författarna kunde få feedback på sitt förslag på 

tillvägagångssätt för klassificeringen då dessa personer kunde dela med sig av sina 

erfarenheter av klassificeringsarbete. Författarna genomförde även en omfattande 

intervjustudie som låg till grund för klassificeringen dels för att få en övergripande bild av 

Mälarenergi AB som koncern och dels för att få inblick i Mälarenergi AB:s inköp.  

I rapporten ges en utvärdering av hur koncernen bör gå till väga med klassificeringen med 

stöd av en utförd klassificering. Författarna kom fram till en klassificeringsmetod där 

Mälarenergi AB:s leverantörer klassificeras med utgångspunkt ur Kraljics matris, med 

kriterierna ABC-klassificering enligt volymvärde samt antal alternativa leverantörer.  

Grunden för klassificeringen var dels information angående inköpskostnaden för hela 

koncernen samt varje affärsområde och dotterbolag för sig och dels intervjuer med 

representanter för Mälarenergi AB:s olika affärsområden och dotterbolag.  En SWOT-analys 

över klassificeringsmetoden med Mälarenergi AB som utgångspunkt har även sammanställts, 

samt därtill tillhörande strategier för att minimera eller eliminera riskerna.  

En del av arbetet var att undersöka huruvida klassificeringen skulle göras för artiklar, varu- 

och tjänstegrupper eller leverantörer. Med det informations- och dataunderlag som fanns 

tillgängligt ansåg författarna att leverantörerna var det lämpligaste sättet att klassificera på 

för att få en fullständig klassificering. När det gäller huruvida klassificeringen bör utgå från 

koncernen eller från varje affärsområde och dotterbolag för sig kom författarna fram till att 

det sistnämnda resulterade i en mer heltäckande klassificering.  
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1 Inledning 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till studien samt examensarbetets syfte, med tillhörande 

frågeställningar samt avgränsningar och direktiv. Vidare beskrivs det studerade systemet 

samt målgruppen till vilken rapporten huvudsakligen är riktad. 

1.1 Bakgrund 
Då konkurrensen bland företag ökar växer intresset bland chefer för att inköp och supply 

chain management kan vara av betydelse för att verksamheten ska gå framåt. För många 

företag står inköpskostnaden för mer än hälften av omsättningen vilket gör att det är viktigt 

för företaget både på lång och kort sikt att ha goda och resultatinriktade 

leverantörsrelationer. (van Weele, 2012) Ett sätt att effektivisera verksamheten och minska 

kostnader kan vara genom att klassificera varor och tjänster. Enligt Olhager (2008) kan detta 

uppnås genom att identifiera likheter mellan olika artiklar och därmed gruppera dem och på 

så vis kunna styras på olika sätt.    

I de fyra nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland dominerar offentligt ägda 

energibolag. De största bolagen på respektive marknad är helt eller till största del statligt 

ägda. De kommunalägda energibolagen i dessa länder är jämförelsevis små men totalt sett 

står de för en betydande del av energibranschen. (Regional energi, u.å.) De 17 

kommunalägda energibolagen som ingår i nätverket Regional Energi, däribland Mälarenergi 

AB (förkortat ME framöver), gör inköp för ungefär 33 miljarder kronor årligen. Cirka 50 % av 

dessa inköp görs i respektive bolags närområde. De 17 energibolagen har ungefär 6 500 

anställda tillsammans och spelar därför en viktig ekonomisk roll både på en lokal och på en 

nationell nivå. (Regional energi, u.å.) 

ME är en kommunalägd koncern som levererar el, värme, vatten och stadsnät till sina kunder 

i Mälardalen. Koncernens starka fokus på teknik och kvalitet har varit en bidragande faktor 

till koncernens höga inköpskostnader. ME:s ledning har också uppmärksammat inköpens 

betydelse för verksamheten och som en del i detta genomför företaget i dagsläget ett 

förändringsarbete inom inköp. Under 2012 låg ME:s totala inköpskostnad på omkring 1,9 

miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 68 % av nettoomsättningen vilket ligger i linje med 

van Weele (2012).  

Målet med förändringsarbetet är att ha en kategoribaserad inköpsorganisation med 

bestående besparingar. För att nå detta mål arbetar inköpsavdelningen i ett projekt där 

aktiviteter inom fem olika områden återfinns. Dessa områden är IT-stöd, Organisation, 

Kommunikation, Processer och Kategoriarbete. Som en del av detta förändringsarbete har 

inköpschefen planerat att bygga upp en ABC-klassificering för hela koncernen. 

(Inköpspresentation, 2012) I mars 2012 anställdes en ny inköpschef, Tony Doganson, med 

syfte att genomföra förändringsarbetet inom inköpsavdelningen. Under sin tid på ME har 

inköpschefen gjort en tvåårig plan för förändringsarbetet, varav en del i arbetet är att 
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klassificera koncernens samtliga inköpta varor och tjänster. En av svårigheterna med 

uppgiften är att koncernens verksamhet sträcker sig över sex affärsområden (hädanefter 

förkortat AO) och två dotterbolag (hädanefter förkortat DB). Detta medför att samma 

vara/tjänst kan ses som betydelsefull för en del av verksamheten men samtidigt vara mindre 

betydande för en annan del av verksamheten. En annan svårighet är att det i dagsläget inte 

finns någon uppbyggd tjänste- respektive varuspecifik artikelnummerstruktur (kallat 

artikelstruktur på ME) att utgå från vid klassificeringen, vilket gör det svårt att koppla 

inköpskostnader till specifika varor eller tjänster. Med artikelnummerstruktur går det dock 

att koppla samman inköpskostnaden för varu- och tjänstegrupper till olika 

verksamhetsområden.  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ur ett inköpsperspektiv kartlägga och klassificera 

koncernen ME:s inköpta varor och tjänster för att minska inköpskostnaden.  

1.3 Frågeställningar 

För att kunna besvara studiens syfte togs följande frågeställningar fram.  

 Vilken metod bör användas vid klassificeringen? 

o Med utgångspunkt från tillgänglig information, vilken teoretisk modell bör 

användas? 

o Utifrån vilket perspektiv bör klassificeringen göras?   

 På vilka grunder ska klassificeringen göras, vilka kriterier ska användas? 

 Bör klassificeringen utgå från en koncernövergripande analys eller bör den utgå från 

AO och DB var för sig för att sedan sammanställas till att innefatta hela koncernen? 

o Finns det risk för suboptimering med att göra olika klassificeringar för AO och 

DB? 

o Finns behov av handpåläggning av vissa varor/tjänster? 

1.4 Direktiv och avgränsningar 

Efter samtal med inköpschefen på ME framkom följande direktiv: 

 Koncernens samtliga varor och tjänster ska klassificeras. 

 Författarna valde att avgränsa intervjuomgången som låg till grund för 

nulägesbeskrivningen till att inte inkludera AO Elhandel samt AO Energitjänster. 

Detta beror dels på att mycket av AO Elhandel och AO Energitjänsters inköp är 

gemensamma med övriga koncernens inköp vilket gjorde att författarna kunde hitta 

nödvändig information från andra källor, och dels på den begränsade tiden 

författarna förfogade över för denna studie. AO Elhandels och AO Energitjänsters 

inköp ingick dock i klassificeringen.  

 Varor och tjänster klassificeras på samma sätt.  

 Klassificeringen av ME:s varor och tjänster kan inte byggas på en 

artikelnummerstruktur då denna inte finns inom företaget ännu. Författarna måste 

därför finna ett annat sätt att klassificera ME:s varor och tjänster på. 

Författarna har även valt att avgränsa studien enligt följande: 
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 Studien avgränsas till att endast analysera kostnadsrelaterad information i Qlik View 

(ett program där inköpskostnader från affärssystemet har sammanställts, hädanefter 

QV). Informationen (exempelvis fakturor och annan data i programmet) från QV 

analyseras endast för verksamhetsåret 2012. Detta med tanke på mängden data som 

skulle behöva analyseras om beräkning gjorts med underlag från flera år. 

 Studien avgränsas även från bedömning av vilka kriterier som bör tas i beaktande vid 

handpåläggning. Detta då en bedömning av handpåläggningskriterier skulle kräva 

ytterligare fördjupad information från ME, vilket inte ryms i denna studie. 

 Vidare avgränsar författarna analysen från hänsynstagande till Lagen om offentlig 

upphandling inom försörjningssektorerna, LUF (se kapital 1.5). 

 Studien avgränsas även från en ingående beskrivning av artikelnummerstrukturens 

betydelse och funktion inom ett företag. Detta då det inte är relevant för studien, se 

direktiv ovan. 

1.5 Studerat system 

ME ägs av Västerås kommun vilket innebär att ME måste följa Lagen om offentlig 

upphandling inom försörjningssektorerna, LUF. I detta examensarbete innefattade det 

studerade systemet ME eftersom ME:s inköpta varor/tjänster/leverantörer klassificerades. 

Indirekt undersöktes även leverantörerna och deras marknad via bedömningen inför 

klassificeringen. Exempel på ME:s leverantörer är Telia Sonera, Elektroskandia, Svevia och 

NCC Constructions. LUF sätter formella ramar för hur leverantörer väljs och vilket typ av 

avtal som ska gälla. Detta var något som författarna valde att inte fördjupa sig i eller ta i 

beaktning vid klassificeringen, i Bilaga 1 återfinns dock mer information om LUF för den 

intresserade läsaren. ME:s kunder studerades inte i detta examensarbete då författarna 

ansåg att kunderna till större delen inte påverkade den inköpsrelaterade klassificeringen. I 

Figur 1 illustreras intressenternas förhållande till ME och vice versa, samt vilken 

gränsdragning som gjordes för systemet. 

 

 
Figur 1 Det studerade systemet och dess omgivning 
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1.6 Målgrupp 
Målgruppen för examensarbetet är främst koncernen ME. Därtill utfördes arbetet inom 

ramen för Linköpings universitets riktlinjer för examensarbeten. 

1.7 Disposition 
Detta avsnitt har till uppgift att ge läsaren en överblick av rapportens kapitel och dess 

innehåll.  

 Kapitel 1 Inledning 

Det inledande kapitlet syftar till att ge läsaren bakgrunden till studien samt 

presentera syftet, frågeställningar och avgränsningar. Kapitlet innefattar även 

studiens studerade system samt målgrupp.  

 Kapitel 2 Metod 

Metodkapitlet ger läsaren en bild av hur författarna valde att lägga upp studien samt 

vilka metodval som gjordes och författarnas reflektioner kring metodkritik.  

 Kapitel 3 Referensram 

I referensramen presenteras det teoretiska underlaget för denna studie samt en 

motivering till varför dessa teorier valdes.  

 Kapitel 4 Nulägesbeskrivning 

I nulägesbeskrivningen beskrivs först ME-koncernens historia och övergipande 

verksamhet. ME:s ledning presenteras även och sedan följer en utförlig beskrivning 

av ME:s AO och DB.  

 Kapitel 5 Analysmodell för klassificering 

I detta kapitel presenteras en utförligare modell för hur klassificeringen 

genomfördes. Författarna har i detta kapitel kopplat samman den teori som beskrevs 

i kapitel 3 Referensram med den information som fanns tillgänglig för att genomföra 

klassificeringen.  

 Kapitel 6 Klassificering 

I detta kapitel presenteras klassificeringarna för hela koncernen samt för varje AO 

och DB.  

 Kapitel 7 Jämförande av klassificeringsmetod 

I det jämförande kapitlet jämför författarna de olika klassificeringarna för att komma 

fram till slutsatser kring skillnader mellan olika klassificeringsmetoder.  

 Kapitel 8 SWOT-analys 

I detta kapitel genomförs en SWOT-analys på den klassificeringmetod som 

författarna rekommenderar.  

 Kapitel 9 Rekommendation och slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats samt den slutliga rekommendation som 

författarna ger till ME.  

 Kapitel 10 Avslutande diskussion 

I diskussionskapitlet får läsaren ta del av författarnas tankar kring studiens felkällor, 

ämnets relevans samt förslag på vidare studier.  

I Bilaga 2 återfinns en tabell med vanligt förekommande förkortningar i denna rapport. 
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver hur studien genomfördes och vilken ansats studien följde. Vidare 

ingår ett avsnitt om metodkritik där författarna förklarar hur studiens trovärdighet höjdes.  

2.1 Genomförande 

Författarna valde att visualisera arbetet i en process med fyra identifierade faser; 

Planeringsfasen, Datainsamlingsfasen, Analysfasen samt Avslutningsfasen; där processen 

syftade till att ge en övergripande bild av arbetet. I Figur 2 illustreras de faser studien 

genomgick samt vilka moment respektive fas innehöll.  

 
Figur 2 Studiens faser samt aktiviteter 

2.1.1 Planeringsfas 

Planeringsfasen hade, som namnet indikerar, till syfte att strukturera upp det fortsatta 

arbetet. Detta krävde en mål- och syftesformulering, en tidsplan samt val av metod. 

Bestämning av mål och syfte för examensarbetet formades utifrån samtal med handledare 

på ME och Linköpings universitet samt examinator. Därefter gjordes en preliminär tidsplan 

med milstolpar och deadlines för arbetets olika delar. En preliminär planering för när interna 

intervjuer inom ME respektive externa intervjuer borde hållas under arbetet gjordes för att 

planera tidsbokningar. Genom metodval bestämde författarna vilken typ av data som 

samlades in, kvalitativ respektive kvantitativ, samt hur dessa data skulle samlas in, 

exempelvis genom intervjuer eller litteraturstudier. Metodvalen preciseras ytterligare i 2.2 

Metodansats och 2.3 Datainsamlingsmetoder.  

2.1.2 Datainsamlingsfas 

Datainsamlingsfasen krävde insamling av data som grund för analys av densamma, vilket i 

fallet för detta examensarbete krävde en förstudie. Förstudien genomfördes i syfte att 

minska risken för tidsödande felfokus i det fortsatta arbetet och gjordes genom att 

presentera och diskutera författarnas klassificeringsidéer med personer med erfarenhet 

inom inköp. Förstudien utgjordes av två intervjuer, dels med en inköpsexpert på Linköpings 

universitet, Björn Oskarsson, samt en intervju på industriföretaget ABB, Johan Svartengren. 

Björn Oskarsson intervjuades via telefon under den tredje arbetsveckan och då bollades 

idéer kring klassificeringsnivåer och förslag på arbetsgång diskuterades. Johan Svartengren, 

avtalsansvarig på inköpsavdelningen på ABB, träffade författarna personligen under två 

timmar. Då fick författarna möjlighet att presentera sina idéer för klassificeringar och få 

feedback av Johan Svartengren som har lång erfarenhet av inköpsarbete.  

Planering 

Syfte/mål 

Tidsplan 

Metodval 

 

Datainsamling 

Förstudie 

Litteraturstudie 

QV & IFS 

Intervjuer 

Analys 

Klassificering av 
varor/tjänster 

SWOT 

 

Avslutning 

Slutsatser 

Rekommendation 

Presentation 
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Information om klassificeringsgrundande data, såsom ME:s nuvarande kategorisering av 

ekonomisk data, gjordes i programmet QV där all fakturahistorik avseende inköp till ME 

återfinns. Därtill användes företagets affärssystem IFS Applications i samma syfte. En 

utförligare beskrivning av datainsamlingsmetoderna återfinns i avsnitt 2.3 

Datainsamlingsmetoder. 

Intervjuerna som gjordes i denna studie kan delas in i två kategorier, dels intervjuer med 

respondenter från ME och dels externa intervjuer med representanter från andra 

energibolag. Huvudsyftet med intervjustudien var att komplettera den information som 

fakturorna gav för att kunna genomföra klassificeringen då respondenter med god 

kännedom om respektive AO intervjuades. Intervjuerna med andra energibolag gjordes för 

att få nya infallsvinklar och underlätta klassificeringsarbetet. 

Intervjuer med andra kommunalägda energibolag, Göteborgs Energi AB och Eskilstuna 

Energi och Miljö, gjordes för att få en inblick i deras tankar kring klassificering av inköpta 

varor och tjänster samt för att få feedback på författarnas analysmodell och frågeställningar. 

Analysmodellen presenteras utförligare i avsnitt 2.1.3 Analysfas. P-O Jonsson, inköpschef på 

Göteborgs energi, intervjuades via telefon då författarna inte hade möjlighet att åka till 

Göteborg. Författarna åkte till Eskilstuna för att möta Ronnie Svensson, inköpschef på 

Eskilstuna Energi och Miljö. Då dessa två respondenter arbetar på inköpsavdelningen för 

respektive energibolag gav dessa intervjuer ett annat perspektiv än de intervjuer som 

gjordes med representanter för olika AO och DB inom ME.  

2.1.3 Analysfas 

Under analysfasen sammanställdes och analyserades informationen från den föregående 

datainsamlingsfasen. För att tydliggöra arbetsgången under denna analysfas är analysfasen 

visualiserad enligt Figur 3 nedan, där steg 1-3 tillhör analysfasen medan steg 4 tillhör 

avslutningsfasen.  

 
Figur 3 Arbetsgång under Analysfasen samt Steg 4 som en del i Avslutningsfasen. 
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Steg 1a)  
Med utgångspunkt från tillgänglig information syftade detta analyssteg till att utvärdera 

vilken teoretisk modell som var lämplig att använda, samt ur vilket perspektiv 

klassificeringen borde göras. Med perspektiv menas huruvida det är lämpligast att utgå från 

varu- och tjänstegrupper eller leverantörer. Då ME saknar en artikelnummerstruktur var 

detta inget alternativ för denna studie. Valet av metod berodde på hur mycket och vilken typ 

av information som fanns tillgänglig på företaget. 

Steg 1b) 
Vidare gjordes en analys av vilka kriterier som klassificeringen lämpligen utgår ifrån, även 

detta berodde på vilken information som fanns tillgänglig på företaget. 

Steg 2 

Genom att utföra en klassificering för både koncernen och de olika AO/DB kunde författarna 

avgöra vilket sätt som är lämpligast för ME eftersom graden av suboptimering av de olika 

alternativen undersöktes.   

Steg 3 

Utvärdering av den resulterande klassificeringen från Steg 2 utfördes därefter med hjälp av 

en SWOT-analys, där Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot för koncernen beaktades.  

Steg 4 

SWOT-analysen resulterade i en rekommendation i Steg 4, där författarna föreslog vilken 

klassificering som koncernen borde gå vidare med i det fortsatta arbetet. Här formade 

författarna även förslag på strategier till ME för det fortsatta förändringsarbetet inom inköp. 

I kapitel 5 presenteras en fullständig analysmodell för klassificeringen.  

2.1.4 Avslutningsfas 

Enligt ovan ingår steg 4 som en del i Avslutningsfasen där klassificeringsförslagen resulterade 

i rekommendationer för ME. En presentation av resultatet hölls för den personal som kunde 

närvara av ME:s Koncernforum samt inköpsavdelningen, därtill hölls en framläggning av 

arbetet och dess resultat vid Linköpings universitet. 

2.2 Metodansats  

Studiens ansats avser hur författarna ska gå tillväga för att komma fram till studiens 

slutsatser. Det finns två dimensioner som berör studiens ansats. Den första dimensionen 

handlar om huruvida författarna analyserar ett enda eller ett fåtal studieobjekt på djupet 

eller om ett flertal studieobjekt analyseras mer övergripande. Den andra dimensionen 

handlar om de data som analyseras är kvalitativ eller kvantitativ. (Lekvall och Wahlbin, 2009) 

Data som kan värderas numeriskt är kvantitativ medan data som samlas in vid exempelvis 

intervjuer är kvalitativ (Björklund och Paulsson, 2009). 

 

I linje med studiens syfte berörde examensarbetet endast koncernen ME vilket innebar 

studier av samtliga AO/DB inom koncernen. Dock undersöktes dessa AO/DB endast 

övergripande för att få en bild av koncernen som helhet. Datainsamlingen genomfördes med 
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både kvalitativa och kvantitativa metoder. De kvalitativa metoderna, däribland intervjuerna, 

gav författarna en grund inför klassificeringen som inte hade gått att få fram med endast 

kvantitativa metoder, som att sammanställa inköpskostnader genom fakturor.  

Förstudien baserades på expertutlåtanden från två oberoende källor, dels från industrin 

(ABB AB) samt från universitetet (Linköpings universitet), vilket av ovan beskrivning medför 

en kvalitativ datainsamlingsmetod. I intervjufasen ställdes samma frågor till flera personer 

med olika befattningar i syfte att säkerställa reliabiliteten (se 2.4 Metodkritik) i 

informationen, medan mer positionsspecifika frågor ställdes till specifika personer. 

Intervjufasen innebar enligt ovan en kvalitativ datainsamlingsmetod. Litteraturstudien var en 

kvalitativ metod då författarna sökte information i böcker och på internet inom de aktuella 

områdena. Klassificeringsförberedelserna utgjordes av datainsamling ur affärssystemet (IFS 

Applications) där bland annat all fakturahistorik lagras, vilket innebar en kvantitativ metod. 

2.3 Datainsamlingsmetoder  

Litteraturstudien utfördes i syfte att få en teoretisk grund för hur klassificeringen skulle 

göras. Intervjuerna genomfördes för att få en uppfattning om hur organisationen fungerar 

och hur inköpsavdelningen påverkar respektive AO:s/DB:s verksamhet. Vidare utfördes 

intervjuerna med syfte att ge underlag till klassificeringen, bland annat för att få information 

om varorna/tjänsterna. Sammanställning av fakturainformation ur företagets affärssystem 

(IFS Applications) gjordes för att få information om hur stor del av omsättningen 

varor/tjänster och leverantörerna stod för.  

2.3.1 Litteraturstudie 

Litteratur som genomsöks kan bestå av böcker, tidskrifter och vetenskapliga journaler. En 

litteraturstudie resulterar i sekundärdata, vilket innebär att information som oftast är 

framtagen för ett annat syfte än den aktuella studien fås fram. Därför är det viktigt att 

författarna är medvetna om att litteraturen kan vara vinklad och att litteratursökningen kan 

ge olika resultat beroende på vilka sökord och databaser som används. (Björklund och 

Paulsson, 2009)  

Författarna använde främst de etablerade databaserna Scopus och Business Source Premier 

(BSP), som finns tillgängliga via universitetsbiblioteket, vid sökning av vetenskapliga artiklar. 

Scopus är en övergripande databas medan BSP är inriktad mot företagsekonomisk 

information. Genom att söka i båda databaserna kunde fler artiklar hittas, därutöver 

minskade risken för att en databas specialisering dominerade sökresultaten. I 

artikeldatabaserna sökte författarna både efter etablerade klassificeringsmodeller som ABC-

klassificering och Kraljics matris samt efter nya sätt att klassificera. Sökord som ”pioneering” 

och ”groundbreaking” användes för att hitta nya klassificeringsmetoder. Sökningen ledde 

inte till att författarna hittade någon klassificeringsmodell som kunde användas i denna 

studie, då många av sökträffarna var relaterade till medicinsk forskning och miljö. 

Litteratursökningen där databas, sökord och använd referens redovisas återfinns i Bilaga 3. 

Via handledaren på ME samt kurser inom logistik och inköp fick författarna tag i böcker som 

handlade om exempelvis inköp, ABC-klassificering och offentlig upphandling.  
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2.3.2 Intervjuer 

Intervjuer kan ske på olika sätt, vanligtvis sker de via personliga möten eller per telefon 

(Björklund och Paulsson, 2009; Dahmström, 2011). Eftersom intervjuerna görs i studiens 

syfte är den information som framkommer primärdata. En intervju kan utformas på olika 

sätt. Vid strukturerade intervjuer är frågorna bestämda i förväg och ställs i en bestämd 

ordning. Semi-strukturerade intervjuer har förutbestämda ämnesområden medan frågorna 

kan formuleras under intervjun och ställas så som intervjuaren finner det lämpligt, med 

hänsyn till respondentens tidigare svar eller reaktion. Ytterligare en typ av intervju är den 

ostrukturerade intervjun som utförs som ett samtal där frågorna uppkommer under 

intervjun. (Björklund och Paulsson, 2009) En fördel med att genomföra telefonintervjuer är 

att de är mindre tidskrävande och gör det lättare att få snabba svar (Dahmström, 2011).  

Författarna valde att i möjligaste mån utföra intervjuerna genom personliga möten då 

författarna ansåg att det var lättare att få kontakt med respondenten, utveckla resonemang 

vid oklarheter samt att läsa av respondentens kroppsspråk. Dessa aspekter är svårare att 

uppnå vid telefonintervjuer. Alla respondenter intervjuades personligen förutom 

inköpschefen på Göteborgs Energi eftersom författarna inte hade möjlighet att åka till 

Göteborg. Författarna gjorde bedömningen att möjligheten att få intervjua inköpschefen på 

Göteborgs Energi via telefon var värt de tidigare nämnda nackdelarna med telefonintervjuer. 

I denna studie var intervjuerna som utfördes en blandning av strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Intervjuernas första halva utformades så att författarna först 

presenterade sin studie sedan fick respondenterna presentera sin roll i verksamheten samt 

sin verksamhet. Därefter följde en diskussion kring klassificeringen med deras verksamhet 

som utgångspunkt. Den sista delen av intervjuerna ägnades till att ställa förberedda frågor 

på ett strukturerat sätt. Författarna valde denna typ av intervju då författarna ansåg att 

detta upplägg var det som skulle ge mest information och underlag för den kommande 

klassificeringen. Detta eftersom författarna tillsammans med respondenten kunde föra en 

öppen och fri diskussion kring klassificeringen samtidigt som förberedda allmänna frågor 

besvarades av alla.  

Ett intervjuunderlag skickades ut till respondenterna innan intervjutillfället för att dessa 

skulle ha möjlighet till eventuell förberedelse, se Bilaga 4-8. I samband med att 

intervjuunderlaget skickades ut tillfrågades även respondenterna om godkännande av 

inspelning, åtta av 15 intervjuer spelades in. Genom att spela in intervjuerna kunde 

författarna lägga större fokus på respondenten och dennes svar istället för att koncentrera 

sig på att nedteckna svaren. Detta var speciellt viktigt vid den fria diskussionen kring 

klassificeringen som inte följde en frågemall. En nackdel med att spela in intervjuerna är 

tidsåtgången vid skriftlig dokumentation av det inspelade materialet samt att respondenten 

kan känna sig obekväm och eventuellt inte våga svara helt ärligt på känsliga frågor (Bell, 

2006). Inspelningarna sågs dock som en värdefull informationskälla i efterhand, vilket 

kompenserade för denna nackdel. Inspelningarna användes endast av författarna och 

kommer inte att kunna höras av någon annan. I de fallen då intervjuerna inte spelades in 
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antecknade en av författarna medan den andra författaren ställde frågorna och förde 

samtalet med respondenten.  

Respondenter och syfte med intervjuerna 

I Tabell 1 återfinns alla personer som intervjuades i fas 1-2 av denna studie, deras befattning 

och i vilken bilaga frågeunderlaget återfinns. En utförligare beskrivning av koncernforum (KF) 

återfinns i avsnitt 4.3.1 Koncernledning och koncernforum. Intervjuerna och respondenterna 

i fas 3 av studien presenteras i kapitel 5 Analysmodell för klassificeringen. 
Tabell 1 Namn och befattning på respondenter 

Namn Befattning Frågeunderlag 

1. Tony Doganson Inköpschef, Handledare för detta 

examensarbete 

 

2. Kenneth Jönsson VD ME, ingår i KF Bilaga 4 

3. Gunilla Fröman Chef AO Support, ingår i KF Bilaga 6 

4. Niklas Gunnar Chef AO Värme, ingår i KF Bilaga 4 

5. Mats Lindberg Chef AO Kraft, ingår i KF Bilaga 6 

6. Karin Ols Chef AO Vatten, ingår i KF Bilaga 6 

7. Christer Modig Chef AO Service, ingår i KF Bilaga 6 

8. Per Norrthon VD Mälarenergi Stadsnät AB, ingår i 

KF 

Bilaga 4 

9. Mats Håkansson VD Mälarenergi Elnät AB, ingår i KF Bilaga 4 

10. Eva Söderberg Koncerncontroller, ingår i KF Bilaga 5 

11. Kenneth Gillström AO Värme Materialadministratör Bilaga 7 

12. Catrin Nehrman AO Värme Controller Bilaga 7 

13. Matts Johansson AO Värme Inköpare av bränsle Bilaga 7 

14. Magnus Eriksson AO Värme Projektchef Bilaga 7 

15. P-O Jonsson Inköpschef Göteborgs Energi Bilaga 8 

16. Ronnie Svensson Inköpschef Eskilstuna Energi och 

MIljö 

Bilaga 8 

 

Intervjuer med personer i koncernforum och övriga representanter för verksamheten ägde 

rum i två omgångar. Syftet med den första intervjuomgången, då respondent 2-14 i Tabell 1 

intervjuades, var att få en övergripande bild av respektive AO/DB samt att få förståelse för 

vad som är specifikt för respektive AO/DB vad gäller inköp. Den andra intervjuomgången, 

genomfördes när klassificeringsarbetet pågick och syftet var då att samla in information för 



  2 Metod   

 11 

att kunna genomföra klassificeringen. Hur dessa intervjuer gick till presenteras i kapitel 5 och 

respondenterna återfinns i Bilaga 9. 

Inköpscheferna på Göteborgs Energi och Eskilstuna Energi och Miljö intervjuades i slutet av 

den första intervjuomgången med koncernforum. Detta medförde att författarna hade fått 

en uppfattning om hur klassificeringen skulle gå till samt en bild av hur verksamhetens olika 

AO och DB:s inköp såg ut och på så sätt skapades en grund att utgå ifrån vid intervjuerna 

med de andra energibolagen.  

I denna studie intervjuades inga leverantörer som en del i klassificeringen. Författarna valde 

att istället fokusera på att utföra intervjuer med respondenter inom ME med kunskap om 

organisationen och dess inköp. Författarna bedömde även att det hade varit tidskrävande 

att utföra intervjuer med leverantörer samt att det hade varit osäkert vilken information 

leverantörerna hade velat dela med sig av, om författarna hade fått svar på sina frågor samt 

hur objektiva svaren hade varit. 

2.4 Metodkritik 

För att en studie ska uppnå hög trovärdighet är det viktigt att författarna visar på 

metodmedvetenhet, vilket innebär att de visar kännedom om olika metodalternativ samt 

fördelar och nackdelar med dessa. Författarna ska även kunna motivera valet av metod. 

(Björklund och Paulsson, 2009) Nedan presenteras begrepp som är relevanta vid en 

diskussion kring studiens trovärdighet samt hur författarna valde att arbeta med att uppnå 

hög trovärdighet.  

2.4.1 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
Validitet, reliabilitet och objektivitet är tre mått som visar på en studies trovärdighet. 

Begreppet validitet definieras som i vilken utsträckning studien mäter det som avses mätas. 

Reliabilitet handlar i sin tur om att upprepade mätningar ger samma resultat, det vill säga 

hur tillförlitligt mätinstrumentet är. Objektivitet är ett mått på i vilken grad studien har 

påverkats av värderingar. (Björklund och Paulsson, 2009) 

I Figur 4 illustreras begreppen validitet och reliabilitet med hjälp av en piltavla. Hög validitet 

uppnås genom att pilarna träffar tavlans mitt och hög reliabilitet uppnås om pilarna är 

samlade på tavlan. Bilden till vänster i Figur 4 uppvisar både låg validitet och låg reliabilitet. 

Bilden i mitten uppvisar hög reliabilitet men låg validitet och bilden till höger visar både hög 

validitet och reliabilitet. Varje studie bör sträva efter att uppnå så hög validitet, reliabilitet 

och objektivitet som möjligt med hänsyn till de resurser som finns att tillgå. (Björklund och 

Paulsson, 2009) 
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Figur 4 Visualisering av begreppen validitet och reliabilitet. (Källa: Björklund och Paulsson (2009, s. 60)) 

Ett sätt att öka studiens validitet kan vara genom att använda triangulering, vilket innebär att 

använda flera perspektiv. Reliabiliteten kan till exempel höjas om kontrollfrågor används vid 

intervjuer, då undersöks den aspekten ännu en gång. Studiens objektivitet kan öka genom 

att författarna tydligt motiverar valen som görs eftersom läsaren då ges möjlighet att ta 

ställning till resultatet av studien. (Björklund och Paulsson, 2009) 

Då intervjuer är en stor del av datainsamlingen är det viktigt att vara medveten om att det 

vid intervjuer kan uppstå en form av problem med objektivitet som kallas för skevhet eller 

”bias”. Problemet kan uppstå eftersom det är människor med känslor och tidigare 

upplevelser som utför intervjuerna. Skevhet innebär att personen som intervjuar kan ha 

förutfattade meningar angående intervjun eller att intervjuaren försöker påverka 

respondenten i någon riktning. Påverkan kan ske utan att intervjuaren är medveten om 

denna. Det kan vara svårt att upptäcka skevheten när intervjumaterial ska analyseras om det 

endast är en person som utför intervjun. Större snedvridningar upptäcks lättare om flera 

intervjuare deltar vid intervjun. Genom att intervjuarna ständigt är kritiska vid tolkning av 

information, använder triangulering och ifrågasätter sin praxis kan skevheten motverkas. 

(Bell, 2006) 

2.4.2 Att uppnå trovärdighet 
I denna studie användes flera olika referenser för att styrka den teori som författarna utgick 

ifrån vilket ökade validiteten. Ett flertal personer intervjuades av författarna vilket gav mer 

tyngd i författarnas slutsatser och resonemang. Respondenterna befann sig på olika nivåer 

inom koncernen och hade olika roller vilket gav författarna ett helhetsperspektiv av 

inköpsverksamheten och dess roll inom koncernen. Intervjuernas validitet och objektivitet 

stärktes ytterligare av att båda författarna närvarade vid intervjuerna i den mån det var 

möjligt då detta innebär att flera personers perspektiv kan beaktas (Bell, 2006). Detta 

medförde även att risken för skevhet vid intervjuerna minskade. För att visa att författarna 

höll en hög grad av objektivitet under studien motiverades val av respondenter samt 

klassificeringssätt noggrant. Genom att författarna utgick från liknande frågeunderlag vid 

intervjuerna med KF samt inköpscheferna på andra energibolag kunde svaren jämföras och 

högre reliabilitet uppnås.  
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3 Referensram 
Detta kapitel behandlar de olika teoriområden som ligger till grund för denna studie. Först 

beskrivs referensramens uppbyggnad och därefter teoriområdena Inköp, Ordervinnare och 

Orderkvalificerare, ABC-klassificering, Kraljics matris och SWOT-analys. 

Referensramen är utformad så att den börjar med att beskriva övergripande områden som 

berör denna studie för att sedan gå in på de analysverktygen som användes. Genom att 

presentera hur inköp fungerar på en övergripande nivå sätts studien i ett sammanhang och 

det uppstår en naturlig övergång till de fördjupande avsnitten om artikelklassificering och 

Kraljics matris. En kort introduktion till vad SWOT-analys innebär presenteras även för 

läsaren.  

Områdena ABC-klassificering samt Kraljics matris valdes av författarna då de är etablerade 

analysverktyg förankrade både i teorin och bland företag. Då dessa analysverktyg har 

förekommit i undervisningen på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi vid Linköpings 

universitet samt det faktum att båda analysverktygen har vidareutvecklats under en längre 

tid ansågs de vara lämpliga för denna studie. Författarna har även genomfört en 

litteratursökning för att hitta nya metoder för klassificering, vilket redovisas i Bilaga 3. Den 

sökningen resulterade inte i någon klassificeringsmetod som författarna kunde använda i 

denna studie. 

3.1 Inköp 
Då konkurrensen bland företag ökar växer intresset bland chefer för att inköp och supply 

chain management kan vara av betydelse för att verksamheten ska gå framåt. För många 

företag står inköpskostnaden för mer än hälften av omsättningen vilket gör att det är viktigt 

för företaget både på lång och kort sikt att ha goda och resultatinriktade 

leverantörsrelationer. (van Weele, 2012) Gadde och Håkansson (2007) beskriver ytterligare 

tre anledningar till inköps ökade betydelse. 

 Inköpskostnaden påverkar företagets ekonomiska resultat direkt. Om allt annat är 

lika så innebär en minskad krona i inköp att resultatet ökar med en krona (före skatt).  

 Företag har börjat inse fördelarna med inköp som kan uppnås vid långsiktiga och 

djupa leverantörsrelationer, exempelvis just-in-time.  

 Inköpsarbetet har blivit mer komplext på senare tid då företagens specialisering har 

ökat. Inköp har blivit svårare då produkter och komponenter som köps in är mer 

sofistikerade och mer tekniskt avancerade.  Andelen internationella inköp har också 

ökat vilket ställer ökade krav på kompetens då exempelvis valutakurser och specifik 

lagstiftning måste beaktas.  
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3.1.1 Inköpsfunktionens roll 

Enligt Gadde och Håkansson (2007) har inköp tre olika strategiska roller: 

rationaliseringsrollen, utvecklingsrollen samt strukturrollen.  

Rationaliseringsrollen medför att inköp ska sköta alla de aktiviteter som ska leda till att 

kostnader av olika slag minskar.  Tre typer av rationaliseringsaktiviteter har identifierats. Den 

första aktiviteten innefattar beslut om vad som ska köpas. Det handlar både om att 

bestämma vad som ska köpas in respektive tillverkas själv samt utformningen av 

produkterna som ska köpas in. Inköpsavdelningen har goda chanser att bidra till en 

effektivare verksamhet genom samarbete med interna funktioner som exempelvis 

produktion och utveckling. Den andra aktiviteten handlar om flöden. Reducering av olika 

slags lager som exempelvis förråd och mellanlager samt kapitalrationaliseringar kan göras 

för att rationalisera verksamheten. Finansiella och administrativa flöden kan också 

rationaliseras där det sistnämnda flödet kan innebära omfattande besparingspotential. Den 

tredje typen av rationaliseringar handlar om att hitta alternativa leverantörer som kan 

erbjuda lägre priser. (Gadde och Håkansson, 2007) 

Utvecklingsrollen innebär att inköpsavdelningen tar på sig en aktiv roll då det gäller att få 

företaget att engagera sig i leverantörernas utveckling av produkterna som företaget köper 

in. Fördelar med ett närmare samarbete med leverantören är att koordineringen kan bli 

bättre, de gemensamt utvecklade produkterna kommer redan att vara förankrade hos 

användarna av produkten samt att tidsvinster kan göras då utvecklingsarbetet sker parallellt. 

(Gadde och Håkansson, 2007) 

Strukturrollen innebär den påverkan ett större företags inköp har på leverantörsmarknadens 

struktur. De inköpande företagen kan exempelvis välja att köpa stora mängder från en 

leverantör vilket leder till att denna leverantörs konkurrenskraft ökar i förhållande till andra 

leverantörer. Det köpande företaget kan även anamma en strategi där inköpen fördelas på 

flera leverantörer för att ha ett antal försörjningsalternativ. Det inköpande företaget kan 

även välja att anlita leverantörer belägna i närområdet för att förenkla ett närmare 

samarbete. Hur det köpande företaget väljer att agera kommer att påverka strukturen på 

inköpsmarknaden i form av antalet leverantörer och var leverantörerna är lokaliserade. Det 

är därför viktigt att både analysera vilken konsekvens det egna inköpsagerandet har på 

marknaden samt att analysera övriga tendenser på viktiga leverantörsmarknader. (Gadde 

och Håkansson, 2007) 

3.1.2 Inköpsorganisationens utformning 

Gadde och Håkansson (2007) identifierar två sätt som inköpsorganisationen kan vara 

utformad på, centraliserad inköpsorganisation respektive decentraliserad 

inköpsorganisation.  

Centraliserat inköp 

En centraliserad inköpsorganisation har specialister på inköp som sköter både taktiska och 

strategiska inköp (van Weele, 2012). Då inköp är specialister kan den organisationen uppnå 
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status inom företaget, vilket leder till att en fungerande inköpsorganisation har en tydlig 

maktposition (Gadde och Håkansson, 2007). I Figur 5 visas en sådan organisation.   

 
Figur 5 Centraliserad inköpsorganisation (Källa: Egen tolkning av van Weele (2012, s.438)) 

En fördel med denna struktur är att inköpsavdelningen genom att samordna inköpen kan 

förhandla fram bättre avtal gällande pris, service och kvalitet. Standardiseringsprocessen av 

produkter och leverantörer underlättas även av en centraliserad inköpsorganisation. (van 

Weele, 2012) En annan fördel är att fördelningen av de mänskliga resurserna blir effektivare 

(Gadde och Håkansson, 2007).  

Den största nackdelen med centraliserat inköp är att den enskilda affärsenheten har 

begränsat ansvar för inköpsbesluten. Inköpsavdelningens roll undermineras då av att 

enskilda enhetschefer agerar på egen hand då de anser sig kunna förhandla fram avtal på 

egen hand. (van Weele, 2012) Inköp blir alltså inte en integrerad del av företaget (Gadde och 

Håkansson, 2007). 

Decentraliserat inköp 

Grundtanken med att ha en decentraliserad inköpsorganisation är att inköp inte är en 

specialistfunktion och kan därför inte separeras från övrig verksamhet (Gadde och 

Håkansson, 2007). Varje affärsenhet ansvarar själva för sina inköp vilket visas i Figur 6 nedan. 

Denna organisationsstruktur passar bra då varje enhet köper in speciella produkter som 

övriga affärsenheter inte köper in. (van Weele, 2012) Samordningen inom enheten är god 

eftersom den sker på ett naturligt sätt. Det är däremot svårare att samordna inköp med 

andra enheter inom företaget. (Gadde och Håkansson, 2007) 
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Figur 6 Decentraliserad inköpsorganisation (Källa: Egen tolkning av van Weele (2012, s.437)) 

Fördelen med ett decentraliserat inköp är att den innebär färre inköpsprocedurer som ofta 

kan upplevas som byråkratiska samt att kommunikationen med leverantörerna sker mer 

direkt, närmare användaren (van Weele, 2012). 

En nackdel med decentraliserat inköp är att företaget kan ha flera kontrakt, där pris och 

villkor kan skilja sig åt, med samma leverantör om flera olika affärsenheter förhandlar med 

den leverantören. Om leverantören har låg produktionskapacitet kan det innebära att 

affärsenheterna konkurrera om leverantörskapacitet. (van Weele, 2012) Ytterligare en 

nackdel med decentraliserat inköp är att handläggaren inte är lika professionell då den 

ansvarar för att köpa in ett brett sortiment (Gadde och Håkansson, 2007). 

3.1.3 Strategiska inköpsfrågor 

Gadde och Håkansson (2007) har identifierat strategiska inköpsfrågor som bland annat 

behandlar enskilda leverantörsförbindelser samt företagets leverantörsbas och dessa frågor 

förklaras utförligare i avsnitten som följer.  

Enskilda leverantörsförbindelser 

Det har tidigare funnits en etablerad syn att effektiva inköp uppnås genom att välja rätt 

leverantör. På senare tid har det vuxit fram en syn som framhäver vikten av att arbeta på 

rätt sätt med befintliga leverantörer för att uppnå effektivitet. Fördjupade relationer och 

partnerskap är strategier som ska beaktas och utvärderas. Det ska dock poängteras att alla 

leverantörsrelationer inte måste vara så komplexa, en variation av enkla och mer komplexa 

leverantörsrelationer är att föredra. En stor del av det strategiska inköpsarbetet handlar om 

att utvärdera vilka leverantörer företaget ska utveckla en fördjupad relation med. (Gadde 

och Håkansson, 2007) 

Genom att inte skapa djupa leverantörsrelationer och därmed inte bli beroende av en 

leverantör kan det inköpande företaget använda det till sin fördel vid förhandlingar då 

leverantörer kan spelas ut emot varandra för att pressa ner priset. Det krävs dock att 

företaget köper in standardiserade varor för att kunna använda denna strategi. Det finns tre 

grundläggande skäl till att undvika leverantörsberoende. Det första argumentet handlar om 

att trygga försörjningen genom att företaget kan ha alternativa leverantörer. Därmed kan 
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låsningen till en specifik part undvikas. Det andra argumentet handlar om att bibehålla 

handlingsfriheten, även detta argument handlar om att undvika låsningar till en specifik part. 

Detta handlar dock om flexibilitet på lång sikt med hänsyn till valet av partner. Det tredje 

argumentet handlar om att kunna utöva prispress mot leverantörerna. Strategin att växla 

mellan leverantörer gör att företaget kan pressa ner priset genom att hela tiden välja det 

billigaste alternativet. (Gadde och Håkansson, 2007) 

Företag kan även medvetet skapa ett beroende av en leverantör då företaget har gjort en 

bedömning att företagets effektivitet ökar med en speciell lösning från en leverantör. 

Exempel då det kan vara positivt att utveckla ett djupare samarbete med leverantören är då 

ett avancerat leveranssystem ska köpas in eller vid ett tekniskt utvecklingssamarbete. 

Genom gemensamma investeringar kan relationen utvecklas ytterligare. Nära 

leverantörsrelationer kan även innebära kostnadssänkningar då de så kallade indirekta 

kostnaderna kan minskas. Priset är den största delen av den direkta inköpskostnaden. De 

indirekta kostnaderna består av kapitalkostnader, lagringskostnader, 

varuhanteringskostnader samt administrativa kostnader. (Gadde och Håkansson, 2007) 

Företagets leverantörsbas 

Alla leverantörer som ett företag ska hålla så uppdaterade att de skulle kunna användas 

genererar kostnader oavsett om leverantören används eller inte. Detta innebär att en 

reducering av antalet leverantörer resulterar i en minskning av kostnader för 

leverantörshantering som ungefär är proportionell mot antalet minskade leverantörer. Detta 

är en anledning för företag att se över sin leverantörsbas. (Gadde och Håkansson, 2007) 

Single sourcing eller multiple sourcing är en klassisk inköpsstrategisk fråga. Det som talar för 

att använda flera leverantörer är det köpande företaget undviker att bli beroende av en 

leverantör och därmed kan materialförsörjningens säkerhet öka då alternativ finns 

tillgängliga. Ett annat argument som talar för att använda fler leverantörer är att det då är 

möjligt att spela ut leverantörerna mot varandra och därmed sänka priset, vilket tagits upp 

tidigare. Det ska dock nämnas att flera leverantörer inte måste innebära prispress. Det kan 

vara så att leverantörerna kompletterar varandra då deras sortiment skiljer sig åt något. Ett 

argument som talar för att använda single sourcing är att förhandlingsstyrkan hos det 

köpande företaget ökar då samlade inköpsvolymer ger köparen mer tyngd och intressantare 

ekonomiskt sett hos leverantören. För att kunna inleda en djupare leverantörsrelation kan 

det krävas att inköpen av en viss typ koncentreras till en leverantör, annars kan det vara 

svårt att få med leverantören på detta. (Gadde och Håkansson, 2007) 

Single sourcing behöver inte betyda lägre försörjningstrygghet då dagens 

materialförsörjningssystem är så pass effektiva. Det är inte alltid som multiple sourcing leder 

till lägre priser. I de fall där de indirekta kostnaderna är större än inköpspriset eller då de 

indirekta kostnaderna går att påverka i högre grad så kan en fördjupad relation med en 

leverantör leda till lägre kostnader än om prispress mellan flera leverantörer hade varit 

strategin. (Gadde och Håkansson, 2007) 



  3 Referensram 

 18 

3.1.4 Varor och tjänster 
Inköp omfattar både varor och tjänster och det kan därför vara av betydelse att redogöra 

vad skillnaderna mellan varor och tjänster är. Skillnaderna mellan varor och tjänster kan 

förklaras genom följande egenskaper som tjänster (men inte varor) innehar; immateriella, 

förgängliga, heterogena och samtidiga. Då tjänster är immateriella och förgängliga innebär 

det att de inte kan lagras, och därmed innebär ett missat tillfälle att sälja en tjänst att det 

tillfället förblir outnyttjat. Därför är tillgänglighet och kapacitet viktiga aspekter vid inköp. 

Heterogenitet innebär att standardisering är svårt att uppnå eftersom varje tjänst är unik. 

Samtidighet innebär att produktion och konsumtion av tjänster sker samtidigt. (van Weele, 

2012) 

3.2 Ordervinnare och orderkvalificerare 
Olika marknader har olika konkurrensfördelar. En grundläggande förutsättning för att ett 

företag ska förstå sin marknad är att kunna identifiera ordervinnare och orderkvalificerare. 

(Hill och Hill, 2009) 

 

 Orderkvalificerare innefattar kriterier som gör det möjligt för produkten att komma 

in på marknaden eller på en potentiell kunds lista och sedan stanna kvar där. 

Orderkvalificerare vinner inga order utan gör det möjligt för företaget att konkurrera. 

Når orderkvalificerarna inte upp till en viss nivå leder det till förlorade order.  

 Ordervinnare handlar om kriterier som innebär att företaget vinner order från sina 

konkurrenter som också har kvalificerat sig på samma marknad. Med 

orderkvalificerarna måste företaget matcha kundens krav medan ordervinnarna 

måste vara bättre än konkurrenterna för att vinna kunden.  

Det är viktigt att notera att orderkvalificerare är lika viktiga som ordervinnare samt att 

ordervinnare och orderkvalificerare är beroende av tid och marknad och därmed skiljer sig åt 

beroende på vilken marknad produkten är aktiv på, samt under vilken tid. Pris, 

leveranssäkerhet, leveranstid, kvalitet och produktbredd är några exempel på möjliga 

ordervinnare eller orderkvalificerare. (Hill och Hill, 2009) 

Då pris är en ordervinnare eller orderkvalificerare är det viktigt att företaget noggrant går 

igenom den verkliga kostnaden och marginalerna för dessa kundorder. På marknader där 

produkterna har en låg marginal innebär det att priset är en ordervinnare och marknaden 

sätter priserna, då är det viktigt att prioritera kostnadsreduceringar. Då marginalerna är 

höga är priset istället orderkvalificerare. På dessa marknader jämför kunden priset men 

endast för att kontrollera att priset ligger inom ett rimligt intervall. (Hill och Hill, 2009) 

Leveranssäkerhet har blivit en orderkvalificerare inom många olika AO. Denna faktor innebär 

ofta att order går förlorade om denna faktor inte uppfylls då kunden kan byta till en 

leverantör som har bättre leveransförmåga. Denna faktor har blivit ännu mer avgörande i 

takt med att företagen försöker att minska sina lagernivåer. (Hill och Hill, 2009) 
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3.3 ABC-klassificering 

Klassificering av artiklar innebär att differentierad styrning kan uppnås genom att artiklar 

grupperas efter att likheter har identifierats. Det är viktigt att syftet med klassificeringen 

tydliggörs. Syftet kan exempelvis vara lagerstyrning, sortimentsanalys eller prognostisering.  

(Olhager, 2008) 

Ett vanligt kriterium att klassificera efter är volymvärde, som innebär en artikels totala 

förbrukning multiplicerat med artikelvärdet. ABC-klassificeringen grundas i Paretos kända 

regel, den så kallade 80/20-regeln. (Yu, 2011) I lagerstyrningssammanhang, där ABC-

klassificering är vanligast (Flores och Whybark, 1986), innebär denna regel att omkring 20 % 

av artiklarna står för ungefär 80 % av volymvärdet. Detta innebär samtidigt att ungefär 80 % 

av artiklarna står för omkring 20 % av volymvärdet (Olhager, 2008), vilket visas i Figur 7. 

 

 
Figur 7 Illustration av 80/20-regeln (Källa: Egen tolkning av http://openwetware.org/wiki/Image:Pareto.png, hämtad 
2013-03-19) 

Genom att sortera efter volymvärde kan artiklarna delas in i tre olika grupper, A, B och C, 

beroende på hur volymvärdesfördelningen ser ut. Ett sätt att gruppera artiklarna följer 

nedan: (Chu et al., 2008) 

 A-artiklar (högt värde): 15-20 % av artiklarna som motsvarar 75-80 % av det totala 

volymvärdet 

 B-artiklar (medelhögt värde): 30-40 % av artiklarna som motsvarar 15 % av det totala 

volymvärdet 

 C-artiklar (lågt värde): 40-50 % av artiklarna som motsvarar 10-15 % av det totala 

volymvärdet 

Denna fördelning ska dock inte ses som en sanning men det har visat sig att denna 

fördelning ligger nära den faktiska fördelningen hos många företag (Chu et al., 2008). 

Då sortering på volymvärde innebär en klassificering av hur viktiga artiklarna är för företaget 

ekonomiskt sett bör artiklarna ägnas tid och resurser i förhållande till hur viktiga de är för 
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företaget (Chu et al., 2008). När artiklarna har delats in i de tre ovanstående klasserna ska A-

artiklarna ägnas mest uppmärksamhet och bör därför inte vara så många till antalet (Flores 

och Whybark, 1986). B-artiklarna ska sedan ägnas mindre tid och resurser än A-artiklarna 

medan C-artiklarna ska ägnas så lite tid och resurser som möjligt då de är av minst betydelse 

för företaget ekonomiskt sett (Chu et al., 2008). Exempelvis kan olika inventeringsintervall, 

olika säkerhetslagernivåer och olika planeringssystem användas för att styra de olika 

klasserna (Olhager, 2008). 

3.4 Flerkriterieanalys 
Att göra en ABC-analys baserad på endast ett kriterium är ibland inte tillräckligt för att kunna 

föreslå lämpliga styrningsprinciper (Flores och Whybark, 1986). En stor del av kritiken mot 

ABC-klassificering handlar om att det är mycket fokus på volymvärdet (Yu, 2011). Det kan 

därför vara av vikt att ta fler kriterier i beaktning vid ABC-analysen. Beroende på vilken del av 

organisationen som berörs av klassificeringen kan kriterier för vad som är viktigast med 

hänsyn till lagerartiklar variera. Exempel på andra klassificeringskriterier än volymvärde är 

inkurans, ledtid, utbytbarhet, kritikalitet samt kommonalitet. Faktorer som berör 

inköpsavdelningens styrning av lagerartiklar är ledtid och utbytbarhet. Både ledtidens längd 

och variation påverkar hur inköpsavdelningen ska agera för att klara försörjningen av en 

artikel till en rimlig kostnad. Ledtidens längd är av betydelse då den påverkar svarstiden då 

en kris uppstår medan ledtidens variation påverkar hur stora säkerhetslagernivåer som 

krävs. En artikel som har substitut leder till mer flexibilitet och en minskad svarstid vilket 

underlättar lagerstyrningen. Genom att använda artiklar där substitut finns underlättas även 

underhållsarbetet då problem kan lösas på ett mer flexibelt sätt. (Flores och Whybark, 1986)  

Kritikalitet handlar om vilken konsekvens en brist får, för vissa artiklar kan det bli väldigt 

kostsamt vid brist. Sådana artiklar kan kräva extra övervakning för att förhindra att brist 

uppstår. (Flores och Whybark, 1986) Begreppet kritikalitet kan även innefatta hur lång 

leveranstiden är samt tillgängliga substitut (Flores och Whybark, 1988). Kommonalitet är ett 

kriterium som handlar om hur stort användningsområde en komponent har, exempelvis om 

den används i flera olika produkter. Artiklar med hög kommonalitet bör klassas som A-

artiklar eftersom de påverkar ett stort antal produkter och mer noggrann styrning kan 

behövas. (Flores och Whybark, 1986) 

Efter att ha klassificerat efter volymvärde och ytterligare ett kriterium fås nio klasser. Målet 

är dock att omklassificera så att de tre klasserna AA, BB, CC uppnås. Detta grundas i ett 

antagande om att alla klasser utanför diagonalen kan omklassificeras eftersom de inte antas 

behöva någon annan behandling än klasserna på diagonalen AA, BB och CC. (Flores och 

Whybark, 1986) I Figur 8 visas hur omklassificeringen går till.  
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Figur 8 Omklassificering vid flerkreiterieanalys (Källa: Chen et al. (2008, s. 778)) 

Det ska dock tilläggas att det inte alltid är lämpligt att omklassificera så att endast klasserna 

längs diagonalen återstår enligt metodiken i Figur 8. I Figur 9 visas ett exempel där alla 

högkritiska artiklar behandlas som kritiska oavsett volymvärde. (Flores och Whybark, 1986) 

 

 
Figur 9 Ett exempel då fler klasser än de diagonala används (Källa: Flores och Whybark (1986) s.44) 

3.5 Kraljics matris 

Länge var ABC-klassificering den enda metoden för att differentiera inköp. ABC-

klassificeringen fokuserar på finansiella aspekter av artiklarna och tar ingen hänsyn till 

exempelvis kostnaden för kvalitetsbrister. En svaghet med ABC-klassificering är att den inte 

leder fram till strategiska rekommendationer för kategorierna utan ger endast information 

om hur den totala inköpskostnaden är fördelad. Den portfölj som Kraljic (1983) 

introducerade har beskrivits som ett genombrott för utvecklingen av professionellt inköp. 

(Gelderman och van Weele, 2005) 

Enligt Kraljic (1983) beror ett företags försörjningsstrategi av två dimensioner. Den ena 

dimensionen handlar om hur strategiskt viktig produkten är för inköp kopplat till dess 

påverkan på vinsten eller totala inköpskostnaden. Den andra dimensionen handlar om hur 

komplex leverantörsmarknaden är, kopplad till hur föränderlig tekniken är, möjliga substitut 

och antal leverantörer samt monopol eller oligopol. van Weele (2012) tar även upp 

faktorerna som visas i Tabell 2 som har inverkan på båda faktorerna. 



  3 Referensram 

 22 

Tabell 2 Faktorer som påverkar företagets vinst samt leveransrisk (Källa: Efter van Weele (2012) s. 314) 

Faktorer som påverkar företagets vinst Faktorer som påverkar 

leverantörsmarknadens komplexitet 

(Leveransrisk) 

Volym jämfört med total inköpsvolym Märkesprodukter vs standardprodukter 

Produktens andel av total 

tillverkningskostnad 

Specifika kvalitets- och logistikkrav (JIT) 

Produktens bidrag till företagets totala 

vinstmarginal 

I vilken grad företagets kunder avgör vilka 

leverantörer som används 

Potential för kostnadsbesparing via 

konkurrensutsatt budgivning eller 

volymavtal 

Leverantörens del av köparens inköpsvolym 

Priselasticitet Köparens andel av leverantörens 

försäljningsomsättning 

Rabatt- och bonussystem Marknadssituation: köpardominerad kontra 

leverantörsdominerad marknad 

 Utnyttjande av leverantörens 

produktionskapacitet 

 Leverantörens ekonomiska situation 

 Kostnad för att byta leverantör 

 

Genom att analysera ett företags produkter ur dessa två perspektiv kan skilda 

inköpsstrategier appliceras på olika produkter Kraljic (1983). 

3.5.1 Identifierade produkttyper 

I Figur 10 visas Kraljics matris med de fyra identifierade produkttyperna. För att göra 

beskrivningen så tydlig och pedagogisk som möjligt valde författarna att formge en egen 

figur, tolkad ur van Weele (2012). En utförligare beskrivning av respektive produkttyp samt 

tillhörande strategier presenteras i de nästkommande avsnitten.  



  3 Referensram 

 23 

 
Figur 10 Kraljics matris med beskrivning av produktens marknad (Källa: Egen tolkning av van Weele (2012) s.316) 

Strategiska produkter 

Denna kategori kännetecknas av högteknologiska högvolymprodukter vilka ofta är 

kundanpassade. Det finns ofta bara en leverantör att tillgå och det är kostsamt att snabbt 

byta leverantör. För tillverkande företag står dessa produkter vanligtvis för en stor del av 

slutproduktens tillverkningskostnad. Det finns tre olika segment där maktbalansen skiljer sig 

åt för strategiska produkter. (van Weele, 2012) 

Köpardominerat segment: I detta segment är det köparen som ställer kraven på 

leverantörer. Denna relation är vanlig inom bilindustrin där leverantören är tvungen att följa 

de krav som köparen ställer.  

 

Leverantörsdominerat segment: Leverantören har i detta segment lyckats låsa fast kunden 

genom sin marknadsföringsteknik eller teknik. Vid denna situation har kunden ett litet 

manöverutrymme och måste acceptera leverantörens krav. En sådan situation kan 

uppkomma genom outsourcing. 

 

Balanserad relation: I denna situation har båda parter lika mycket inflytande. Det finns ett 

gemensamt intresse av att relationen även i framtiden är stabil.  Efter ett tag kan denna typ 

av relation utvecklas till ett partnerskap.  

Låg Låg 
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Flaskhalsprodukter 

Denna kategori kännetecknas av att produkternas inverkan på det ekonomiska resultatet är 

låg medan leveransrisken är hög då produkten endast finns hos en leverantör. I denna 

relation dominerar leverantören vilket kan innebära höga priser, dålig service och långa 

leveranstider. (van Weele, 2012) 

Hävstångsprodukter 

Denna kategori kännetecknas av att produkterna står för en stor del av den ekonomiska 

inverkan samtidigt som dessa produkter kan köpas i standardkvaliteter från olika 

leverantörer. Små prisförändringar innebär en stor inverkan på företagets ekonomiska 

resultat.  (van Weele, 2012) 

Rutinprodukter 

Denna kategori kännetecknas av att leverantörsutbudet är stort och varje produktenhet har 

ofta ett litet värde. Vanliga exempel på sådana produkter kan vara rengöringsmedel, 

kontorsmaterial och underhållsprodukter. Problemet med produkterna inom denna kategori 

är att hanteringskostnaderna är högre än produktvärdet. Cirka 80 % av den totala 

inköpstiden ägnas åt dessa produkter vilket leder till att dessa inköp ofta anses vara ett 

administrativt arbete. (van Weele, 2012) 

3.5.2 Strategier för förflyttning inom matrisen 

Nedan följer en beskrivning av strategier för förflyttning inom matrisen för respektive 

produkttyp. I Figur 11 nedan visas nio tillämpbara strategier. Modellen i Figur 11 är en 

vidareutveckling av Geldermans och van Weeles (2003) modell gjord av Caniëls och 

Gelderman (2005). 



  3 Referensram 

 25 

 
Figur 11 Kraljics matris med tillhörande strategier (Källa: Caniëls och Gelderman (2005) s.143) 

Strategiska produkter 

1. Ett skäl till att behålla den strategiska positionen kan vara att företaget har ett 

långsiktigt samarbete med en leverantör. Det är viktigt att samarbetet bidrar till att 

förbättra företagets konkurrensfördelar. (Gelderman och van Weele, 2003) Ett nära 

och långvarigt samarbete leder till minskad försörjningsrisk, kortare ledtider, högre 

produktkvalitet och kan leda till kostnadsminskningar (Caniëls och Gelderman, 2005). 

Sådana samarbeten baseras på tillit från båda parter, samma åtaganden och ett 

öppet informationsutbyte. Det ska dock nämnas att strategiska partnerskap är 

ovanliga.  

2. En placering i den strategiska rutan kan även vara låst på grund av ofrivilliga och 

oönskade villkor. Denna situation uppkommer vanligtvis på grund av monopol, 

patent eller höga transaktionskostnader. (Gelderman och van Weele, 2003; Caniëls 

och Gelderman, 2005) 

3. Genom att avsluta ett partnerskap eller hitta en ny leverantör kan strategiska 

produkter förflyttas till hävstångsprodukter. Detta kan vara en svår process om 

företaget har varit beroende av den utbytta leverantören. (Gelderman och van 

Weele, 2003; Caniëls och Gelderman, 2005) 

Flaskhalsprodukter 

4. Om det inte är möjligt att byta position i matrisen kan företaget planera för 

oförutsedda händelser samt skriva långtidskontrakt med fokus på kvalitet och 

försörjningssäkerhet (Gelderman och van Weele, 2003). Företaget kan även hålla ett 
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större lager för att säkra försörjningen (Gelderman och van Weele, 2003; Caniëls och 

Gelderman, 2005) 

5. Eftersom flaskhalsprodukter utgör en liten del av omsättningen samtidigt som de 

utgör en stor risk finns det incitament för företag att hitta andra lösningar för dessa 

produkter. Genom att göra produkten mindre komplex eller hitta en ny leverantör 

kan flaskhalsprodukter förflyttas till icke-kritiska produkter. På så vis gör sig företaget 

mindre beroende av leverantören och lägre försörjningsrisker uppnås. (Gelderman 

och van Weele, 2003; Caniëls och Gelderman, 2005) 

Hävstångsprodukter 

6. Hävstångspositionen är generellt sett eftertraktad av företag och kan användas för 

att utnyttja konkurrensen mellan de olika leverantörerna på marknaden. 

Konkurrensutsatt budgivning samt korta kontrakt är exempel på strategier som kan 

användas för att utnyttja hävstångspositionen för att få bättre priser. (Gelderman 

och van Weele, 2003; Caniëls och Gelderman, 2005) 

7. I undantagsfall kan hävstångspositionen bytas till en strategisk position där ett 

strategiskt partnerskap med leverantören skapas. En samarbetsstrategi kan bara 

uppnås om leverantören går med på att bidra till företagets konkurrensfördelar. 

Denna roll är endast möjlig för högteknologiska leverantörer. (Gelderman och van 

Weele, 2003; Caniëls och Gelderman, 2005) 

Rutinprodukter 

8. Rutinprodukter har en låg inverkan på det ekonomiska resultatet men genom att 

samla ihop dessa produkter till större volymer kan företagets förhandlingskraft hos 

leverantören öka samtidigt som de direkta och indirekta inköpskostnaderna minskar. 

Företaget kan uppnå detta genom en så kallad poolingstrategi genom exempelvis 

leverantörsstyrda lager eller en e-handelslösning. Då kan rutinprodukter förflyttas till 

hävstångsprodukter. (Gelderman och van Weele, 2003) 

9. Då det inte är möjligt att byta position i matrisen gäller det för företaget att minska 

de indirekta inköpskostnaderna så mycket som möjligt, exempelvis genom att 

använda betalkort vid inköp (Gelderman och van Weele, 2003; Caniëls och 

Gelderman, 2005). 

3.5.3 Kund- och leverantörsberoende 
En avgörande faktor för hur relationen mellan kunder och dess leverantörer ser ut är hur 

beroende de är av varandra. Vilken relation ett företag väljer beror på vilken produkt och 

marknad som företaget vekar på. (Hill och Hill, 2009) 

En typ av relation innebär att leverantören hålls på en armlängds avstånd och många affärer 

sker elektroniskt via datorer. Vid denna typ av relation sker personlig kontakt i liten grad och 

den huvudsakliga ordervinnaren är priset. Orderkvalificerarna vid denna typ av 

leverantörsrelation är punktliga leveranser samt kvalitet. Genom denna typ av relation kan 

det köpande företaget minska sina administrativa kostnader. En annan typ av relation 
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innehåller medellånga kontrakt med leverantören. Relationen har då utvecklats till att 

innefatta informationsdelning. (Hill och Hill, 2009) 

En ytterligare fördjupning av leverantörsrelationen kan uppnås genom partnerskap och 

strategiska allianser. Partnerskap innefattar långtidskontrakt och ett omfattande 

informationsutbyte samt en tillit till varandra. Genom en strategisk allians fördjupas 

samarbetet ännu mera och innebär att leverantörs- och kundrelationen både blir bredare 

och djupare. En förutsättning för denna typ av relation är att minska leverantörsbasen 

drastiskt samt att kunder inser att deras kostnader, kvalitetsnivåer och ledtid är delvis 

beroende av leverantören. Det som karakteriserar strategiska allianser är att samarbetet är 

långsiktigt, ett omfattande informationsutbyte, stor tillit samt gemensam utveckling av 

produkter.  (Hill och Hill, 2009) 

Den sista typen av relation handlar om att övergå från att ha en relation till leverantören till 

att äga den. Detta innebär ett fullständigt utbyte av information samt en överföring av mål 

och kultur till den uppköpta leverantören. (Hill och Hill, 2009) 

Med dessa klassificeringsalternativ som presenterades tidigare i detta kapitel i åtanke ansåg 

författarna att ett verktyg för riskbedömning var nödvändigt för att kunna utvärdera den 

rekommenderade klassificeringsmetoden. SWOT-analysen i nästa avsnitt är ett verktyg för 

detta.  

3.6 SWOT-analys 

SWOT (eng. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) - analys används för att 

analysera ett företaget ur ett internt respektive externt perspektiv. SWOT är ett 

analysverktyg som möjliggör en kort- respektive långsiktig diagnos om företagets situation, 

och ger därmed indikationer för vilka strategier som bör tillämpas inom verksamheten. En 

SWOT-analys kan indirekt ses som en komplex undersökning av en verksamhets finansiella 

situation vilket identifieras genom verksamhetens styrkor och svagheter (internt) samt 

möjligheter och hot (externt), för att sedan kunna tillämpa direkta strategier för att 

motverka de negativa värdena respektive införliva/öka de positiva värdena. (Briciu et al., 

2012) 

Styrkor är metoder eller kompetenser inom ett företag som är starkare jämfört med andra 

metoder och kompetenser inom samma område. Främst avser detta ett företags faktiska 

verksamhet som medför specifika fördelar. Svagheter avser på motsvarande sätt ett företags 

brister i sin verksamhet som medför specifika nackdelar. Möjligheter avser att ett företag 

genom externa möjligheter har förmåga att överföra den aktuella aspekten till fördelar inom 

verksamheten. Hot avser på motsvarande sätt att det uppstår situationer i företagets 

omgivning som kan medföra nackdelar för verksamheten. (Briciu et al., 2012) 
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4 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av ME:s historia, organisation samt tekniska och 

ekonomiska verksamhet. Därefter följer ett avsnitt om hur andra energibolag arbetar med 

klassificering av inköpta varor och tjänster.  

4.1 ME:s historia 

1861 bildades Gaslysnings-Aktiebolaget i Västerås som hade till uppgift att tillhandahålla 

gatubelysningen och i oktober samma år lyste 40 stycken gaslyktor upp Västerås. 1886 

utökades verksamheten till att även omfatta vattenledning. Fjärrvärmenätet i Västerås 

började byggas på 1950-talet och 1963 invigdes Kraftvärmeverket. Efter att elmarknaden 

avreglerades 1995 startades AO Elhandel som säljer el i hela landet. Vid millenniumskiftet 

formades Mälarenergi Stadsnät AB och ägdes till en början tillsammans med ABB. År 2000 

får ME sitt nuvarande namn då Västerås Energi & Vatten AB, HEAB och VMK slås samman. I 

samband med detta bildas även DB Mälarenergi Stadsnät AB och Mälarenergi Elnät AB. 2007 

utökades ME:s verksamhet när AO Energitjänster startades.  (Några nedslag i Mälarenergi 

AB:s historia, hämtad den 4 februari 2013) 

4.2 ME:s organisation och verksamhet 

ME är en koncern som ägs av Västerås stad och hade 2012 en omsättning på 2,8 miljarder 

kronor. (Mälarenergi AB:s årsredovisning 2012) Deras affärsidé lyder enligt följande: 

Mälarenergi AB ska tillgodose kundernas efterfrågan av energi, vatten, IT-kommunikation 

och där tillhörande tjänster. Mälarenergi AB ska främst verka i regionen Mälardalen. 

(Mälarenergi AB:s årsredovisning 2011, s.5) 

För att kunna tillgodose kunderna i Mälardalen med dessa varierande tjänster är ME 

koncernen uppdelad i olika AO och DB. I Figur 12 visas hur koncernen är strukturerad. ME 

äger 100 % av Mälarenergi Stadsnät AB och 65 % av Mälarenergi Elnät AB. Resten av 

Mälarenergi Elnät AB ägs av kommunerna Köping, Arboga respektive Hallstahammar. ME är 

uppdelat i sex olika AO som tillhandahåller tjänster åt koncernens kunder samt interna 

tjänster mellan AO och DB. Supportfunktionen fungerar som en stödorganisation internt 

inom koncernen och arbetar med bland annat personalfrågor, ekonomi, IT och inköp. Utöver 

de två DB angivna i organisationsschemat finns ett tredje DB, Mälarenergi Vattenkraft AB, 

som ägs till 100 % av ME. Mälarenergi Vattenkraft AB är registrerat som ett DB av 

redovisningsmässiga skäl och kommer därför, för enkelhetens skull, i fortsättningen 

beskrivas som ett AO. En mer ingående beskrivning av AO, DB samt supportavdelningen 

återfinns i avsnitt 4.3.2 Affärsområden samt avsnitt 4.3.3 Dotterbolag. (Mälarenergi AB:s 

årsredovisning 2011) 

 

http://www.malarenergi.se/
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Figur 12 Organisationsstruktur (www.malarenergi.se, hämtad 2013-01-22) 

4.2.1 Koncernledning och koncernforum 

ME är uppdelat i en koncernledning (KL) och ett koncernforum (KF) där beslutsunderlag tas 

fram och beslut fattas. I KF diskuteras underlag fram för de beslut som fattas hos KL. I Figur 

13 framgår det vilka positioner som ingår i respektive del, representanterna i KL sitter även 

med i KF. (Inköpschef, 2013) 
 

 

Figur 13 Representanter i KL och KF 

Koncernverksamheten 

Koncernen ME består som tidigare nämnts av sex AO och två DB med olika 
verksamhetsområden, dessa beskrivs nedan. Support drivs som en intern 
utförandeorganisation, där även inköpsavdelningen ingår, och en kort beskrivning återfinns 
nedan. I  
Figur 14 illustreras hur stor del av den totala omsättningen som respektive AO och DB står 
för. (Mälarenergis årsredovisning, 2012) 

http://www.malarenergi.se/
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Snabbfakta – AO Värme 
• Omsättning: 1 199 mnkr 
• Inköpskostnad: 700 mnkr (QV, 2012) 
• Försäljning värme: 1 577 GWh 
• Försäljning kyla: 26 GWh 
• Ledningsnätets längd värme: 80 mil 
• Ledningsnätets längd kyla: 1,2 mil 
• Antal kunder värme: 14 100 
• Antal kunder kyla: 65 
• Investeringar: 779 mnkr 
• Antal medarbetare: 194 

(Källa: Mälarenergis årsredovisning 2012) 

 
 

Figur 14 Verksamhetsdelarnas andel av den totala omsättningen [%] (Källa: Mälarenergi AB:s årsredovisning 2012) 

4.2.2 Affärsområden 
Nedan följer en presentation av ME:s sex AO Värme, Kraft, Vatten, Service, Elhandel och 

Energitjänster.  

AO Värme 

AO Värme producerar värme och el vid 

kraftvärmeverket i Västerås och 

distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla. 

Kraftvärmeverket består av block 

(panna och turbin) 1-4 samt panna 5. 

Panna 5 har ingen egen turbin utan 

producerar el via turbinen i block 4. En 

översikt av alla pannor visas i Figur 15 

(Mälarenergi AB:s årsredovisning 2011) 
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Figur 15 Visualisering av block och respektive produktion. 

Reservblock  

Block 1-2 används för spetslast och dess pannor använder kol samt den förnyelsebara 

tallbecksoljan som bränsle. Panna 1 kan även eldas med torv. Kraftvärmeproduktionen i 

block 1 respektive block 2 är 40 MW el och 100 MW fjärrvärme vardera. (Presentation AO 

Värme, 2013) Block 3 är ett kombinerat kraftvärme- och kondenskraftverk. Pannan används 

enbart som reserv och topplastenhet, på grund av att den endast kan eldas med olja. 

Kraftvärmeproduktionen är 220 MW el och 365 MW fjärrvärme medan kondensdriften, som 

enbart producerar el, är 250 MW el. (Presentation AO Värme, 2013) 

 

Ordinarie block 

Block 4 är ett kombinerat kraftvärme- och kondenskraftverk som kan eldas med 

tallbecksolja, kol samt träpellets, alternativt torv. Drifttiden för panna 4 är cirka 5 500 

timmar per år (cirka 33 veckor).  Kraftvärmeproduktionen är 155 MW el samt 250 MW 

fjärrvärme respektive kondensdrift 180 MW elektricitet. (Presentation AO Värme, 2013) 

Panna 5 togs i drift år 2000 och tillsammans med block 4 står dessa två för basproduktionen 

hos kraftvärmeverket. Ångan från panna 4 och panna 5 driver tillsammans ångturbinen i 

block 4. Panna 5 har en drifttid på 8 000 timmar per år, vilket motsvarar en kontinuerlig 

kraftvärmeproduktion hela året förutom fyra veckor för underhåll. (Presentation AO Värme, 

2013) 

Nytt block 

Block 6 är under uppbyggnad och planeras att tas i drift under 2014. Projektet att bygga det 

nya blocket kallas ”Förnyelsen”. (Värmechef, 2013) 

Biobränsleförbrukning 

ME förbrukar cirka 1 000 GWh i biobränsle per år. Av detta är 55 % sågverks restprodukter, 

27 % skogsflis, 8 % returträ och 10 % torv. De biobränslen som används hos ME är GROT 

(grenar och toppar), klena träd, träddelar, rötskadad massved (från skogen), Salix 

(energiskog), energigräs, halm, spannmål, hampa (från åkrar) samt torv (från myrar). 

(Presentation AO Värme, 2013) 
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Bränsle 

•Import  

•Bränsletrading 

Logistik 

•Transport 
(båtar, lastbilar) 

Produktion 

•Processindustri 

•Block 1-4 samt 
panna 5 

Leverans  

•Samarbete AO 
Energitjänster 

Fjärrkyla 

Som nämndes i inledningen distribuerar verksamheten även fjärrkyla. Kylan kommer ur två 

stycken värmepumpsanläggningar samt i en absorptionsmaskin i anläggningen. 

Produktionen uppgår till cirka 25 GWh kyla per år. (Presentation AO Värme, 2013) 

AO består av de sju avdelningarna Produktion, Konstruktion, Projekt, Teknik & Avräkning, 

Underhåll, Distribution samt Kungsör, vilket visas i Figur 16. Kungsör är den del av 

verksamheten som finns i Kungsör och den fungerar i princip som en egen verksamhet som 

nyttjar övriga delar. (Värmechef, 2013) 

 
Figur 16 AO Värmes organisationsschema. (Källa: Presentation AO Värme, 2013) 

Processen i arbetet hos AO Värme visualiseras i Figur 17. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bränslet köps till största del från utlandet, främst Ryssland och Europa. Enligt värmechefen 

beror detta på att den inhemska bränsletillgången inte räcker till för total försörjning, varför 

ME är helt importberoende i dagsläget. Inköp av importbränsle sköts genom ett 

bränslebolag, EFO AB (Värmechef, 2013), som ägs av de åtta kommunalägda energibolagen 

Sundsvall Energi, Jönköping Energi, Mälarenergi AB, Söderenergi, Södertörns Fjärrvärme, 

Värmechef 
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Figur 17 AO Värmes verksamhetsprocess. (Källa: Värmechef, 2013) 
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Eskilstuna Energi och Miljö, Tekniska Verken (Linköping) samt Göteborgs Energi 

(www.EFO.se).  

Då upphandlingarna med bränsleleverantören är klara transporteras bränslet till ME, där 

antingen bränsleleverantören, en tjänsteleverantör eller ME ansvarar för transportsträckor 

beroende på överenskommelsen. EFO AB sköter transporterna vilket även gör att de åtta 

energibolagen kan samordnas och minska transportkostnader, samt dela på risker. 

Transporterna är enligt värmechefen konjunkturberoende och kan därför variera mycket i 

kostnad från år till år. (Värmechef, 2013) Efter transporten behöver viss typ av bränsle 

förbehandlas innan produktionen. Exempel på detta är bränsle med ursprung från skogen 

som behöver flisas ner till mindre beståndsdelar för att kunna processas i pannorna. Dessa 

tjänster köps från lokala leverantörer. I produktionen förbränns sedan bränslet i en av ME:s 

bränslepannor. (Värmechef, 2013) 

Produktionen genererar med hjälp av turbiner elektricitet och värme med en biprodukt i 

form av kyla som levereras till kunden. Här ansluts processen till DB Elnäts process, som 

ansvarar för ledningsnätet. I detta steg involveras även AO Energitjänster som också agerar 

mot ME:s kunder. (Värmechef, 2013) 

Verksamhetens inköp  
AO Värme sköter i dagsläget inköpet av bränsle själva medan övriga inköp inom AO följer 

samma inköpsprocess som övriga AO. Detta beror på samarbetet med EFO AB och på den 

förhållandevis stora inköpsvolymen av bränsle, att det krävs branschkunnighet och allmän 

bränslekunskap. Bränsleinköparen (2013) som behandlar en stor del av inköpen menar att 

en avtalsdatabas och mer uppföljningsarbete skulle förbättra dagens inköpsarbete. Tjänster i 

bränsleområdet utgör uppskattningsvis 10-15 % av inköpskostnaden. Högre krav på 

logistikleverantörerna kan minska inköpskostnaderna. Valutan är en stor risk för 

bränsleverksamheten. Det är en starkt konjunkturberoende bransch och konjunkturen 

svänger mycket då priset beror av tillgången inom områdena sågverk, bruk och skog. 

Värmechefen (2013) menar att det kan gå åt mycket tid till inköpsrelaterat arbete inom 

värmeverksamheten vilket skulle kunna minskas. Bränsleinköparen (2013) uppskattar att 

inköpsrelaterat arbete utgör cirka två arbetsdagar i veckan.  

AO Värmes verksamhet drivs till stor del i projekt och entreprenader. På entreprenadsidan 

anser värmechefen att det skulle kunna göras bättre samarbeten inom organisationen för att 

spara tid och pengar. (Värmechef, 2013) Projektchefen menar att 20-30 % av ett projekt är 

inköpsrelaterat arbete och att det krävs mycket arbete med LOU/LUF. Projektchefen ser 

positivt på det nya inköpsarbetet, och menar att det är ett viktigt arbete. AO Värme lägger 

cirka 70-80 miljoner kronor per år i projektverksamhet. Vidare uppskattar projektchefen att 

80-90 % av detta är inköpskostnad för varor och tjänster och att resterande 10-20 % är 

kostnad för intern arbetstid. Projektchefen anser att det finns stor potential för minskning av 

inköpskostnaden, bland annat vad gäller de många konsulter som hyrs in. Projektchefen 

uppskattar att varje konsult kostar 400 000 kronor extra per år jämfört med om denne varit 

anställd. Därmed skulle anställning av vissa konsulter kunna minska kostnader. 
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Snabbfakta – AO Kraft 
• Omsättning: 123 mnkr 
• Inköpskostnad: 41 mnkr (QV, 2012) 
• Produktion: 258 GWh 
• Investeringar: 1 mnkr 
• Antal medarbetare: 11 

(Källa: Mälarenergis årsredovisning 2012) 
 

Konsulttjänsterna som köps in är både i form av resursbehov och av kompetensbehov, 

projekten är för stora för att ME ska kunna bedriva dem med endast intern personal. 

Konstruktionsavdelningen hyr in särskilt många konsulter. (Projektchef, 2013) 

Vad gäller lagerhantering för AO Värme menar materialadministrationschefen (Materialchef) 

att det lagerhålls kritiska varor såsom turbindelar och kvarndetaljer för att de har lång 

leveranstid, 8-10 månader. Materialchefen menar att i princip hela hans arbete är 

inköpsrelaterat, bland annat beroende på samtal och övrig kontakt med leverantörer, där 

alla inköp görs från externa leverantörer. Vidare att det är många i organisationen som anser 

att lagret kan minskas men att ingen vill säga exakt vad som bör tas bort, detta på grund av 

den stora risken som tas om exempelvis en reservdel behövs vid en krissituation. En stor del 

av kapitalbindningen i lagret består av kritiska reservdelar i fåstycksupplaga, som har lång 

leveranstid. Det finns få eller inga aktuella leverantörer på turbindelar och kvarndetaljer. På 

grund av att vissa delar av bränsleanläggningarna är av äldre modell tillverkas vissa 

reservdelar inte längre eller så tillverkas de mot kundorder med lång leveranstid vilket gör 

att det krävs ett reservdelslager. Vidare har ME hamnat i beroendeställning till vissa 

leverantörer då dessa behåller ritningar av viktiga reservdelar, vilket gör att ME är tvungna 

att vända sig till dessa leverantörer vid inköp av vissa reservdelar etc. vilket i sin tur gör att 

priserna blir höga då leverantörskonkurrensen elimineras. Det kunde enligt materialchefen 

vara ett alternativ att ställa högre krav på leverantörerna, exempelvis genom att kräva ut 

ritningar av vissa produkter. Förbrukningsvaror som är lagervaror hos leverantören skulle 

dock kunna minskas anser materialchefen. Materialchefen anser att det nya inköpsarbetet är 

så pass nytt att det är för tidigt att ha en åsikt om det förändringsarbetet. (Materialchefen, 

2013) 

AO Värmes kontroller (Värmekontroller) anser att det idag finns en ”kamp” mellan de som 

vill gå ut och förhandla på den öppna marknaden och de som vill fortsätta förhandla med de 

leverantörer som funnits med sedan länge. Värmekontrollern ser positivt på det nya 

inköpsarbetet. Värmekontrollern anser vidare att det inte är bra att ha för långa avtal med 

konsulter för att de till slut kan verksamheten bättre än den egna personalen, vilket bidrar 

till en beroendeställning till företagen som hyr ut konsulterna. Att göra så att kunderna 

hamnar i beroendeställning på detta sätt är enligt värmekontrollern en medveten strategi 

som vissa leverantörer har. (Värmekontroller, 2013) 

AO Kraft 
AO Krafts verksamhet består av 

elkraftproduktion genom vatten- 

och vindkraft. All kraftproduktion 

utanför Kraftvärmeverket (KVV) står 

AO Kraft för. AO Kraft finns i två 

juridiska bolag, dels ME och till 

största delen i Mälarenergi Kraft AB, 

varav den sista äger 
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kraftstationerna. (Kraftchef, 2013) AO är uppdelat i avdelningarna Drift och Underhåll, se 

organisationsschema i Figur 18. 

 

Figur 18 Organisationsbild AO Kraft. (Källa: Presentation AO Kraft, 2013) 

Vatten 

AO består av drift och underhåll, vilket visas i organisationsbilden i Figur 18. Av de 41 

vattenkraftanläggningarna sköter ME drift och underhåll på 24 stycken medan två andra 

energibolag av geografiska skäl sköter de resterande sju. (Kraftchef, 2013) Vattenkraften 

uppgår till cirka 203 GWh per år (Mälarenergi AB:s årsredovisning 2011). 

Vind 

ME är delägare i företaget Samkraft sedan 2005, där det finns ytterligare tolv delägare. ME 

producerar all sin vindkraft i de tio vindkraftsstationer som de äger via Samkraft. Dessa 

vindkraftstationer utgör drygt 10 % av Samkraft. Vindkraftsproduktionen uppgår till cirka 2,1 

GWh per år. Unika inköpsvaror för AO Kraft är bland annat turbiner och turbindelar till 

kraftstationerna. Dessa har långa leveranstider, uppåt tolv månader, och beställs mot 

enstycks- eller fåstyckskundorder. (Kraftchef, 2013) 

Verksamhetens inköp 
Interna samt externa inköp på AO Kraft ligger årligen på cirka 40 miljoner kronor, av detta 

köps det in cirka 40 % varor och 60 % tjänster och varor i form av entreprenader. Kraftchefen 

anser att förändringsarbetet på inköpssidan är positivt och att det krävs en central 

inköpsfunktion i koncernen som är kunniga inom upphandlingar och avtalsregler. (Kraftchef, 

2013) 

Kraftchefen anser dock att det är viktigt att inköpsfunktionen inte blir ett för hårt styrande 

organ. Då AO Kraft behöver köpa tjänster från lokala och mindre leverantörer vid exempelvis 

reparationer, anser kraftchefen att det är önskvärt att småköp av detta slag inte blir ett 

administrativt hinder, utan att inköpsprocessen ska fungera smidigt och anpassas till 

verksamheten i fråga. Vad gäller lokala leverantörer finns det en ”bilpärm” där det finns en 

lista på leverantörer (ett etablerat kontaktnät) i respektive område med tillhörande 

kontaktnummer. De tjänster som köps in är till viss del konsulttjänster. AO Kraft har tidigare 

arbetat mer med större konsultbolag men har nu börjat använda sig av mindre leverantörer 
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Snabbfakta – AO Vatten 
• Omsättning: 174 mnkr 
• Inköpskostnad: 73 mnkr (QV, 2012) 
• Försäljning: 10 Mm3 
• Ledningsnätets längd: 179 mil 
• Antal kunder: 16 600 
• Investeringar: 111 mnkr 
• Antal medarbetare: 41 

(Källa: Mälarenergis årsredovisning 2012) 
 

för att det kostar mindre samtidigt som de är lika kompetenta. Slutsumman kan också skilja 

sig då större konsultbolag används då dessa har en tendens att använda sig av 

underleverantörer som bidrar till att kostnaden skenar iväg. Programmering i AO Krafts 

fjärrstyrningssystem, ITV, är konsulttjänster som köps in och kan vara känsliga då det endast 

finns cirka två stycken i Sverige. (Kraftchef, 2013) 

Vad gäller varor köps det in turbindelar, och tillhörande service som är en tjänst, från en 

extern leverantör. Övriga tjänster kan vara anläggningsarbete, där ingår dock förutom rena 

mantimmar även betong exempelvis. Den största delen är dock mantimmar. Mätningar är 

ett inköp som är en tjänst, där finns det flera leverantörer på marknaden som kan erbjuda 

mätningsarbete. Dammsäkerhet är en kompetens som det inte finns så många leverantörer 

som kan erbjuda, enbart två leverantörer i Sverige. Annat som köps in är revisionsarbete och 

reparationer. Underhållsarbete har köpts i form av entreprenader/projekt. AO Kraft arbetar 

till största delen med långa leverantörsavtal, 2-4 års kontrakt. (Kraftchef, 2013) 

AO Kraft har lytt under LOU och LUF men gör det inte längre, så nu anses de som helt 

konkurrensutsatta. Vad gäller vindkraftsutrustning sköts all upphandling av Samkraft, vilket 

utesluter inköpsarbete av vindkraftsutrustning av AO Kraft. Kraftchefen anser att det inte 

finns så mycket potential till minskad inköpskostnad inom AO Kraft, och styrker detta genom 

en extern konsultfirma som i sin utredning inte fann någon potential till en minskad 

inköpskostnad. (Kraftchef, 2013) 

AO Vatten 

AO Vatten har hand om 

vattenproduktion, rening och 

avloppsrening i Västerås. Råvatten 

tas från Mälaren och renas sedan i en 

vattenproduktionsanläggning på 

Hässlö. Vattenrening innebär att 

vattnet går igenom olika steg, 

filterrening och kemikalisk 

filterrening. (Vattenchef, 2013) 

 

 

Avloppsrening sker i fem olika avloppsreningsverk som är samma som 

vattenproduktionsanläggningarna. ME har även ytterligare ett avloppsreningsverk i Skultuna 

där råvatten tas från Svartån. AO Vatten har en produktionskapacitet på cirka 63 000-65 000 

m3 vatten. Personalens arbetsuppgifter består till större delen av drift och underhåll, samt 

regelbunden provtagning av vattnet då det är ett livsmedel och därmed måste uppfylla krav 

enligt regler för livsmedel. AO Vatten har ett avkastningskrav på 2 % per år för att täcka 

interna omkostnader men ska utöver det enligt lag inte gå med vinst. AO Vatten har ett tätt 

och regelbundet samarbete med AO Service, där AO Service driver igenom de projekt som 

AO Vatten initierar. AO Service sköter även all distribution åt AO Vatten. (Vattenchef, 2013) 

AO Vatten är uppdelat enligt organisationsschemat i Figur 19. 
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Snabbfakta – AO Service 
• Omsättning: 74 mnkr 
• Inköpskostnad: 153 mnkr (QV, 2012) 
• Antal serviceavtal: 18 
• Antal medarbetare: 52 

(Källa: Mälarenergis årsredovisning 2012) 
 

 
Figur 19 Vatten organisationsöversikt (Källa: Presentation AO Vatten, 2013) 

Verksamhetens inköp 

AO Vatten har en årlig inköpskostnad på cirka 80 miljoner kronor. Av dessa är 20 miljoner 

interna inköp till AO Service samt supportfunktioner. Tidigare har AO Vatten behövt hantera 

stora delar av inköpsarbetet själva, bland annat hanterades kontrakteringar och 

upphandlingar av projektledaren för respektive projekt. Vattenchefen ser positivt på det nya 

centraliseringsarbetet inom inköp. Vattenchefen anser vidare att inköpsavdelningen ska vara 

slipade förhandlare som är kunniga inom lagstiftning och kan driva förhandlingarna 

tillsammans med AO Vatten, där AO Vatten står för den tekniska kompetensen. 

Vattenchefen anser att inköpsarbetets administrativa del tidigare har varit tidskrävande men 

att den nu har inte är lika tidskrävande då de flesta inom AO har fått koll på rutinerna. Ett 

bekymmer är att det inte finns någon samlad avtalsdatabas, vilket gör det svårt att följa upp 

när avtalen löper ut. Vattenchefen tror att potentialen att spara på inköpskostnader finns 

mestadels inom inköp av varor och tjänster, exempelvis konsulttjänster. Stora projekt och 

entreprenader ser vattenchefen inte lika stor potential inom då det sker i form av 

konkurrensutsatta upphandlingar. (Vattenchef, 2013) 

AO Service 
AO Service arbetar som en intern 

utförandeorganisation inom ME, de 

interna kunderna är AO Värme, AO 

Vatten, AO Energitjänster, DB Stadsnät 

samt DB Elnät. AO Service ansvarar för 

alla ledningar och all distribution som 

anknyter till värme, vatten och spill. 

Spill är det avloppsvatten som kommer 

från regn och dagvatten. AO Service organisation består av servicechefen och en stab samt 

två underavdelningar, anläggningsteknik samt ledningsnät, se Figur 20 (Servicechef, 2013) 
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Figur 20  Service organisationsöversikt (Källa: Presentation AO Service, 2013) 

Anläggningsteknik sköter NIC/GIS-dokumentation, som innebär grafisk planering av var 

ledningarna är placerade, samt Projekt- och byggledning av ledningarna. Ledningsnät arbetar 

med avhjälpande och förebyggande underhåll. Avhjälpande underhåll innebär ett mer 

kortsiktigt underhållsarbete som görs då det uppstår läckage eller översvämningar som 

kräver akuta åtgärder, reparationer, arbetsmiljöåtgärder, mindre investeringar, saneringar 

och inkopplingsarbeten. Förebyggande underhåll innebär att förhindra framtida 

underhållsarbeten, exempelvis läckage, tillsyn/skötsel, pumpstationer, filmning, 

driftåtgärder genom att se mönster i återkommande åtgärder. (Presentation AO Service, 

2013) Då projekten blir tillräckligt stora går dessa över till projektverksamheten för 

utförandet (Servicechef, 2013). AO Service hanterar förutom detta även alla 

samförläggningar mellan AO Elnät, AO Stadsnät, AO Värme, AO Vatten, det vill säga då de 

olika ledningarna och näten grävs ner tillsammans (Vattenchef, 2013). 

Verksamhetens  inköp  
AO Service har en orderstock på cirka 160-170 miljoner kronor i projekten årligen, och 

uppskattningsvis bearbetas varje år cirka 100 miljoner av dessa inom 50-60 projekt. 

Servicechefen (2013) anser att det är viktigt att göra ett gediget arbete med de tekniska 

specifikationerna för att få bra marknadsmässiga upphandlingar. 

Upphandlingarna inom AO Service lyder under LUF. Cirka 50-60 % av de av AO Service 

utförda upphandlingarna baseras på konkurrensutsatt fastprisavtal, vilket innebär att 

leverantören med lägst erbjudet pris väljs. Arbetet sker till stor del i entreprenadform där 

både tjänster (exempelvis grävarbetare) och varor (exempelvis grus) ingår. I ett projekt 

utgörs cirka 70-80 % entreprenadkostnader, resterande kostnad i projekten är rena tjänster, 

exempelvis konsulttjänster. Enligt Servicekontrollern (2013) har AO Service sex 

entreprenörer i sitt grävavtal.  
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Snabbfakta – AO Elhandel 
• Omsättning: 1 202 mnkr 
• Inköpskostnad: 13 mnkr (QV, 2012) 
• Försäljning: 2 130 GWh 
• Antal kunder: 144 000 
• Antal kunder via partners: 17 000 
• Antal medarbetare: 28 

(Källa: Mälarenergis årsredovisning 2012) 
 

Inköpsverksamheten är relativt utvecklad inom AO Service vilket har gjort att den tidigare 

inköpsavdelningen överlät AO Service att sköta sitt inköpsarbete mer eller mindre själva. 

Servicechefen anser att AO Service är relativt duktiga på den biten och att det visar sig i och 

med detta. Servicechefen anser vidare att det är viktigt att bibehålla den tekniktunga 

kompetensen i inköpsarbetet inom AO Service. Servicechefen anser dock att det fungerar 

bra med en centraliserad inköpsorganisation under förutsättning av ömsesidig respekt och 

gott samarbete mellan AO Service och inköpsorganisationen. Servicechefen anser att det är 

viktigt att inte skynda på det nya inköpsförändringsarbetet och att information samt 

riktlinjer för det nya arbetet fördelas på ett sådant sätt att organisationen och dess 

medarbetare följer med och känner sig delaktiga. Servicechefen anser att det är viktigt att 

arbetet får en förankring och en trygghet i organisationen.  

Vidare uppskattar servicechefen att det går åt cirka ett till två manår på anläggningsteknik 

och ett manår på ledningsnät vad gäller nedlagd tid för inköpsrelaterat arbete. Cirka 20-30 % 

av projektledarnas arbete går åt till att arbeta fram underlag som sedan används till 

förhandlingarna. Servicechefen anser att det kan vara lättare att göra avtal med leverantörer 

som är bekanta sedan tidigare, då det är smidigare med återkoppling och uppföljning. Vidare 

uppskattar servicechefen att det finnas cirka 2 % i potential att minska inköpskostnaden på 

AO Service, detta genom uppskattningar från en utredning av ett externt konsultbolag. Enligt 

servicechefen har AO Service besparingspotential genom framförallt förbättrade 

samarbetsavtal och genom att hålla en längre planeringshorisont. Vidare tror servicechefen 

att klumpa ihop små projekt till större kan få fler leverantörer intresserade och på så sätt 

pressa priserna. I så fall anser servicechefen att det kan finnas mer än 2 % att tjäna in på 

inköpskostnaderna. (Servicechef, 2013) 

AO Elhandel 
AO Elhandel köper och säljer el på den 

internetbaserade elbörsen Nordpool 

(Värmekontroller, 2013). Elmarknaden 

blev avreglerad 1996 och sedan dess 

har antalet köpare och säljare av el 

ökat konstant (Elnätschef, 2013). All el 

som produceras hos AO Värme säljs 

via Elhandel på Nordpool (Värmechef, 

2013). Elhandel har ett externt 

kundcenter och hanterar därmed kunderna utan bidrag från supportavdelningen. 

(Supportchef, 2013) 
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Snabbfakta – DB Stadsnät 
• Omsättning: 95 mnkr 
• Inköpskostnad: 28 mnkr (QV, 2012) 
• Antal anslutna företag: 2 250 
• Antal anslutna hushåll: 54 500 
• Tjänster i nätet: 288 
• Investeringar: 52 mnkr 
• Antal medarbetare: 27 

(Källa: Mälarenergis årsredovisning 2012) 
 

Snabbfakta – AO Energitjänster 
• Omsättning: 61 mnkr 
• Inköpskostnad: 20 mnkr (QV, 2012) 
• Komforttjänster/avtal: 458 531 m2 
• Serviceavtal: 600 
• Antal medarbetare: 24 

(Källa: Mälarenergis årsredovisning 2012) 
 

AO Energitjänster 

AO Energitjänsters huvudsakliga 

uppgift är att tillhandahålla 

energitjänster och rådgivning till 

näringsidkare (Energirådgivning till 

privatpersoner finns inom Support-

avdelningen). (Mälarenergi AB:s 

årsredovisning 2011) 

 

4.2.3 Dotterbolag 
Nedan följer en presentation av ME:s två DB Stadsnät och Elnät.  

DB Stadsnät AB 

DB Stadsnät AB (DB Stadsnät) är ett av 

ME helägt DB, som levererar fiber och 

fiberkopplingar till både kommersiella 

och privata fastigheter. DB Stadsnät 

äger, bygger och driver infrastrukturen 

där datatrafiken från 

tjänsteoperatörer färdas. VD Stadsnät 

visualiserar sin verksamhet i form av 

en modell med fyra förädlingsnivåer 

där DB Stadsnät är verksamma inom 

nivå 1-3, se Figur 21. (VD Stadsnät, 2013) 

 

 
Figur 21 Marknaden för Stadsnät och dess nivåer 

På nivå 1 sker arbete med ren infrastruktur. Arbetet innebär till stor del grävarbeten för 

nedgrävning av fiberkabel, vilket involverar gräv- och byggentreprenader. På nivå 2 köper DB 

•Gräventreprenader och bygg 

Nivå 1 - Fibernät (internt) 

•Skötsel av systemet som köps in externt för uppdatering och underhåll 
av systemoperatörer 

Nivå 2 - Växlar (internt) 

•Programmeringsverksamhet. ME Stadsnäts kärnverksamhet. 

Nivå 3 - Operatörsskap (internt) 

•Datatrafik 

Nivå 4 - Tjänster (tjänsteleverantörer) 
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Stadsnät in externa leverantörer i form av systemoperatörer som installerar, driver och 

underhåller routrar och växlar i infrastrukturen (nivå 3). Med hjälp av dessa växlar kan sedan 

DB Stadsnät styra datatrafiken centralt. Systemoperatörerna ansvarar genom licensavtal för 

uppdatering och uppgradering av systemet. Licensavgiften som betalas till 

systemoperatörerna är en kontinuerlig avgift. På nivå 3 sker drift och skötsel av datatrafiken, 

det vill säga styrning så att datatrafiken styrs rätt. I denna nivå arbetar DB Stadsnät även 

med analys och servicekvalitet. Denna nivå menar VD Stadsnät är bolagets kärnverksamhet 

och denna kompetens, programmeringsarbete, finns inom bolaget. Nivå 4 visualiserar 

tjänsteoperatörernas arbetsområde, där dessa kan sälja sina tjänster mot slutkund genom 

utnyttjande av DB Stadsnäts infrastruktur. Arbetet på nivå 4 ligger således utanför DB 

Stadsnäts verksamhet. Nedan visas en bild av de avdelningar som ingår i bolaget, Affärs- och 

tjänsteutveckling, Marknad/Försäljning samt Leverans och en Stab, se Figur 22. (VD Stadsnät, 

2013) 

 
Figur 22 Organisationsschema DB Stadsnät AB. (Källa: Presentation DB Stadsnät, 2013) 

Verksamhetens inköp 
DB Stadsnät har en årlig inköpskostnad på cirka 28 miljoner kronor (QV 2012). 

Verksamhetens inköp består av varor i form av kommunikationsprodukter, såsom råa fiber, 

växlar, switchar, routrar samt WIFI-produkter. Utöver detta köps det produkter inom drift 

och underhåll. En stor del av inköpsvolymen är entreprenader såsom bygge, schakt, grävning 

för nedgrävning av fibern i marken, i nivå 1, se Figur 21. DB Stadsnät har ingen kompetens 

inom områden som analys av markförhållanden och byggledning och har heller inga egna 

grävmaskiner.  DB Stadsnät utnyttjar även DB Elnät vid avtalsskrivning då DB Elnät köper in 

större gräventreprenader och det gör att de kan pressa inköpskostnaden. VD Stadsnät tror 

att det finns stor potential koncernmässigt att spara in på inköpskostnaden, och ser positivt 

på det nya inköpsarbetet med förhoppning om bättre arbete med bland annat 

leverantörsutvärdering och leverantörskvalitetskontroll. (VD Stadsnät, 2013) 
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Snabbfakta – DB Elnät AB 
• Omsättning: 499 mnkr 
• Inköpskostnad: 121 mnkr (QV, 2012) 
• Distribution el: 1 794 GWh 
• Ledningsnätets längd: 590 mil 
• Antal kunder: cirka 100 000 
• Investeringar: 96 mnkr 
• Antal medarbetare: 118 
• (Källa: Mälarenergis årsredovisning 2012) 

 

DB Elnät AB  
DB Elnät AB (DB Elnät) 

distribuerar el i kommunerna 

Arboga, Hallstahammar, 

Kungsör, Köping, och Västerås. 

DB Elnät är delägt av fyra 

kommuner där ME äger cirka 65 

%, Arboga kommun cirka 10 %, 

Hallstahammar kommun 10 % 

och Köpings kommun cirka 15 

%. DB Elnät bygger, underhåller 

och sköter driften av elnätet i de fem kommunerna. (VD Elnät, 2013) I Figur 23 visas de 

avdelningar som ingår i DBet; Nätmarknad, Ekonomi, Drift, Nätplanering, Projekt samt Elnät 

Service.  

 
Figur 23 Organisationsschema DB Elnät AB. (Källa: Presentation ME Elnät, 2013) 

Avdelningen nätplanering gör planer på kort sikt, två år, för hur DB Elnät ska bygga ut sina 

nät, samt på lång sikt för hur nätplaneringen ser ut på längre sikt än två år. Att de arbetar 

med två års framförhållning beror på att ledtiden för vissa leveranser, såsom tunga stationer 

och pjäser, kan vara upp till ett år. I detta arbete ingår det att göra budgetplanerna för de två 

åren samt långtidsplaner, vilket resulterar i en investeringsbudget som tas upp till styrelsen 

på DB Elnät. När investeringsbudgeten över två år är fastlagd i styrelsen går detta ut som 

grunden till alla projekt som ska göras under de kommande två åren, vilket blir 

projektavdelningens ansvar. När projektavdelningen har fått sina uppdrag gör de 

projekteringar och upphandlingar. 

 

DB Elnät har delat in sina jobb i tre olika klasser, klass 1 (små jobb), klass 2 (medelstora) samt 

klass 3 (större jobb). Klass 3 jobb låter ME Elnät gå igenom en upphandling på den öppna 

VD Elnät 

Nätplanering Ekonomi 

Projekt Drift 

Nätmarknad Elnät Service 

Distribution Mätteknik 

Projekt & 
stationsteknik 



  4 Nulägesbeskrivning 

 44 

marknaden för att låta leverantörerna konkurrera om jobben vilka köps upp som 

entreprenader. Klass 1 och 2 jobb är fördelade med mindre arbeten som oftast är 

anslutningar av kunder till det nuvarande elnätet.  

När jobben är klara tar driften över arbetet och ser till att det fungerar som det ska. 

Nätmarknadsavdelningen hanterar kundrelaterade delen vad gäller att analysera mätning av 

elen som går igenom nätet till kund.  Själva mätarna sköter de dock med hjälp av Elnät 

Service Mätteknik, som gör själva fältarbetet med mätarna. Elnät Service sköter drift och 

underhåll hela året, det är avhjälpande och förebyggande underhåll av elnätet. Elnät Service 

säljer även mättjänster externt inom koncernen, till AO Värme samt AO Vatten, samt andra 

tjänster externt utanför koncernen. (VD Elnät, 2013) 

Verksamhetens inköp 
DB Elnät har en årlig inköpskostnad på cirka 140 miljoner kronor. Elnätschefen ser positivt på 

det nya inköpsarbetet. Han anser att det är viktigt att inköp av exempelvis kontorsmaterial 

läggs på inköpsverksamheten. Inköpsfunktionen ska verka som en stödjande funktion för 

verksamheten. Dock anser VD Elnät att det är viktigt med balans på styrningen av inköpet. 

Det är vidare viktigt att ME satsar på inköp som en strategisk funktion, då det finns mycket 

pengar som cirkulerar i verksamheten. VD Elnät anser att DB Elnäts nuvarande 

inköpskostnad kan minskas med 5-10 % och tror att det finns mest att spara inom 

entreprenader och större projekt, då det är där de stora volymerna finns. Vidare tror VD 

Elnät att kompetenta förhandlare och att vara påläst är en förutsättning för att kunna pressa 

priserna. Elnät Service köper ungefär 10 % av tjänsterna externt utanför koncernen och 

säljer även tjänster externt. DB Elnät köper kundcenter och debitering av Support, vilket 

utgör en stor del av ansvarsbudgeten. (VD Elnät, 2013) 

Support 
Support fungerar som affärsstöd för hela koncernen. Verksamheten ska inte gå med vinst 

utan arbetar som en in-house byrå som säljer tjänster internt inom ME. Det finns i förväg 

överenskomna fördelningsnycklar som används vid bestämning av hur mycket respektive AO 

ska betala för dessa tjänster. Dessa fördelningsnycklar är sedan tidigare överenskomna och 

kan skilja sig mellan olika AO. Support består av avdelningarna Kundcenter, Kommunikation, 

IT, Ekonomi/Debitering & Krav, Inköp, Miljö, Kvalitet & Säkerhet/FM Fastighet samt HR, 

vilket visas i Figur 24.  

 
Figur 24 Organisationsschema avdelning Support, ME. (Källa: Presentation Support, 2013) 
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Göteborgs Energi AB 
 Ägs till 100 % av Göteborgs Kommunala 

Förvaltnings AB 
 Omsättning 2012: 6956 mnkr 
 Antal anställda: 1173 st  
 Erbjuder Elnät, Elhandel, Fjärrvärme, Gas, 

Kyla, Energitjänster, Kommunikation, 
Förnyelsebar el 

(Källa: Göteborgs Energi AB) 
 

 

Supportpersonalen är stationerad i två olika byggnader, Inköp och HR sitter i KVV medan 

resterande delar sitter i en kontorsbyggnad (Mälarhuset) avskilt från KVV:s område. 

Centraliseringen av inköpsarbetet pågår men även andra delar av Supportverksamheten 

håller på att centraliseras ytterligare, där HR har kommit längst i den processen. 

Supportchefen säger vidare att avdelningen arbetar löpande med ständiga förbättringar och 

kvalitet. (Supportchef, 2013)  

4.3 Andra energibolag 

För att underlätta sitt klassificeringsarbete valde författarna att intervjua två andra 

energibolag för att ta reda på deras tankar kring klassificeringsarbete. Frågeunderlaget 

återfinns i Bilaga 8. 

4.3.1 Göteborgs Energi AB 

På Göteborgs energi AB (GE) 

intervjuades inköpschef Per-Ove 

Jonsson (Jonsson) via telefon. GE är 

ungefär dubbelt så stor som ME till 

både omsättning och antal 

anställda. Till skillnad från ME 

innefattar inte GE:s verksamhet 

vatten och avlopp. I Göteborg sköts 

det av ett annat bolag. GE levererar 

dessutom naturgas till sina kunder, 

vilket ME inte gör. GE arbetar även med förnyelsebar energi som vindkraft, solceller och 

biogas. ME äger vindkraftverk via Samkraft medan solceller och biogas inte ingår i deras 

verksamhet.  

4.3.2 Klassificeringsarbete på Göteborgs Energi AB 

GE:s inköpsavdelning består av 19 personer som arbetar på kontoret samt fyra personer som 

arbetar ute i verksamheten för att ha koll på förråden, när de behöver fyllas på. 

Inköpsfunktionen är centraliserad och sedan september 2012 ska alla inköp gå genom 

inköpsavdelningen. Inköparna på GE är inte ansvariga för specifika leverantörer eftersom 

Jonsson (2013) anser att det kan uppstå för starka vänskapsband då samt att han anser att 

personalen ska ha så bred kompetens som möjligt. (Jonsson, 2013) 

GE har en ABC-klassificering som de inte använder aktivt. Generellt sett anser Jonsson (2013) 

att klassificeringsmetoder som ABC-klassificering och Kraljics matris passar bättre för 

industriföretag som tillverkar produkter eftersom energibolag till stor del köper in tjänster 

och entreprenader av olika slag. Jonsson (2013) talar mer om vikten av att planera ordentligt 

samt att se till hela processen för att minska inköpskostnaden. Genom att se till att 

företagets processer fungerar bra tillsammans kan de administrativa kostnaderna minska, 

exempelvis ska faktureringen fungera och inte upplevas som ett hinder. Inköp är en del av 

företagets olika processer och ska därför stödja processerna och se till att de flyter på 



  4 Nulägesbeskrivning 

 46 

Eskilstuna Energi och Miljö AB 
 Ägs till 100 % av Eskilstuna Kommunföretag 

AB 
 Omsättning 2012: 1288 mnkr 
 Antal anställda: 403 st  
 Erbjuder Elnät, Fjärrvärme, Elförsäljning, 

Stadsnät, Återvinning, Vatten, Fjärrkyla, 
Energitjänster 

(Källa: Eskilstuna Energi och Miljö AB) 

obehindrat. När det gäller författarnas klassificering på ME anser Jonsson (2013) att de ska 

utgå från ett koncernövergipande perspektiv, detta för att kunna se företagets processer.    

 

4.3.3 Eskilstuna Energi och Miljö AB 

Författarna besökte Eskilstuna 

Energi och Miljö AB (EEM) för att 

diskutera deras syn på 

klassificeringsarbete med 

inköpschefen Ronnie Svensson samt 

Mikael Lindberg, strategisk 

inköpare. EEM är mindre både sett 

till omsättning och antal anställda 

än ME. Till skillnad från ME är 

återvinning en del av EEM:s 

verksamhet.  

4.3.4 Klassificeringsarbete på Eskilstuna Energi och Miljö AB 

Svensson har arbetat som inköpschef sedan 2010, då inköpsavdelningen startade. Idag 

arbetar fem personer på inköpsavdelningen, en strategisk inköpare och tre upphandlare 

förutom chefen. Inköpsavdelningen arbetar tvärfunktionellt över hela organisationen. EEM 

har inlett ett förändringsarbete på inköpsavdelningen som liknar det ME genomgår där de 

ska bygga upp kategoriteam, EEM har dock inte kommit lika lågt som ME i 

kategoriseringsarbetet. Huvudsyftet med kategoriseringen är att styra inköpsmönster, lägga 

upp försörjningsstrategier, få kontroll på inköpen samt att uppnå kostnadsbesparingar. EEM 

kommer att starta upp kategoriteam liknande de som ME redan har startat. Exempel på 

kategoriteam hos EEM är revision och underhåll, bränsle samt material och inventarier. 

Revision och underhåll är en kategori som EEM anser vara strategiskt viktigt för deras 

verksamhet. (Svensson, 2013) 

Inom varje kategori kommer sedan Kraljics matris att användas för att klassificera varor och 

tjänster samt leverantörer så att styrningen kan differentieras. EEM kommer att ha ett 

koncernövergipande perspektiv som utgångspunkt vid kategoriseringen. En risk med att utgå 

från olika AO är att alla tycker att sina varor/tjänster/leverantörer är viktiga och att just 

deras verksamhet är unik. EEM kommer dock att intervjua representanter från alla AO 

genom kategoriteamen för att få in verksamhetens syn på kategoriseringen. Entreprenader 

är något som spänner över hela verksamheten medan bränsle är speciellt då det bara 

används inom ett AO. EEM vet inte om de kommer att arbeta aktivt med alla kategoriteam. 

(Svensson, 2013) 

EEM kommer inte att låta enskilda representanter för AO placera in 

leverantörer/varor/tjänster i Kraljics matris utan dessa personer kommer istället att få svara 

på frågor angående hur exempelvis leverantörsmarknaden ser ut och hur mycket de köper 
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av denna typ av vara/tjänst/leverantör. På så vis kan sedan ansvariga på 

inköpsavdelningen/kategoriteamen placera in vara/tjänst/leverantör i Kraljics matris och 

utifrån detta diskutera med den som har svarat på frågorna hur placeringen i matrisen blev 

samt om det är något som ska justeras. (Svensson, 2013) 

När det gäller leveransrisken, den horisontella axeln, i Kraljics matris tittar EEM främst på 

tillgången på ersättningsvaror och substitut samt tillgången på alternativa leverantörer. För 

enkelhetens skull har EEM valt att definiera flaskhalsprodukter som de produkter där antalet 

tillgängliga leverantörer är färre eller lika med tre stycken. För vissa produkter är det även 

viktigt att ta hänsyn till specifika kvalitets- och logistikkrav. Några viktiga frågor att tänka på 

vid användandet av Kraljics matris är enligt Svensson (2008): Hur många potentiella 

leverantörer finns det på marknaden? Vilken besparingspotential finns det? Ska vi upphandla 

hela varugruppen? Strategiska produkter är sådana som inköpsavdelningen ska styra medan 

icke-kritiska produkter kan styras av verksamheten själv. EEM vill ha avtal på alla 

flaskhalsprodukter för att kunna säkra leveranserna. (Svensson, 2013) 
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5 Analysmodell för klassificeringen 
Detta kapitel syftar till att redogöra för läsaren hur författarna gick tillväga för att 

klassificera ME:s varor och tjänster på en detaljerad nivå.   

Efter att författarna genomfört intervjuer med representanter för ME:s olika AO och DB, 

inköpschefer på andra kommunalägda energibolag samt den litteraturgenomgång som gjorts 

togs följande analysmodell fram av författarna. Enligt syftet och frågeställaningarna som 

presenterades i kapitel 1 var författarnas uppgift dels att klassificera samtliga inköpta varor 

och tjänster och dels att undersöka vilken klassificeringsmetod som var lämpligast för ME. I 

Figur 25 presenteras den framtagna analysmodellen.  

 
Figur 25 Tillvägagångssätt vid klassificeringen 

I bilaga 10 finns det möjlighet för läsaren att ta del av utdrag ur QV för att få se vilken typ av 

informationsunderlag som författarna använde sig av i denna studie.  

5.1.1 Varu- och tjänstegrupper eller leverantörer 
Det första som författarna var tvungna att ta ställning till var huruvida varu- och 

tjänstegrupper eller leverantörer skulle klassificeras, med andra ord vilket perspektiv 

klassificeringen skulle utgå ifrån. Författarna valde att påbörja båda klassificeringssätten för 

att kunna avgöra vilka svårigheter och hinder som endast kunde upptäckas genom att 

faktiskt börja klassificera enligt de båda sätten.   

För att klassificera varor/tjänster i ”varu- och tjänstegrupper” fann författarna två möjliga 

metoder. Ett alternativ var att följa en redan, om än ofullständig, kategorisering gjord av 

inköpsavdelningen för några år sedan, och ett andra alternativ var att utgå ifrån konton i QV. 

Efter undersökning upptäckte författarna att informationen i den ofullständiga varu- och 

tjänstekategoriseringen gjord av inköpsavdelningen inte gick att koppla till leverantörer och 

fakturor, samt att en stor inköpsvolym var okategoriserad. Därför gjorde författarna 
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bedömningen att det skulle bli för svårt och tidskrävande att ta reda på leveransrisken 

genom att utgå från varu- och tjänstegrupperna definierade i QV, samt att resultatet skulle 

bli icke-tillförlitligt då en stor summa var odefinierad.  

Däremot kunde varu- och tjänstegrupper undersökas i QV genom att utgå från konton då det 

gick att koppla konton, leverantörer och fakturor på ett enkelt sätt. Detta då varje inköpt 

artikel konteras på ett konto där kontona skulle kunna motsvaras av varu- och 

tjänstegrupper. Ett exempel på ett sådant konto är ”Främmande tjänster, fast pris”. Det 

svåra med detta sätt var att antalet konton var många (462 stycken) och många av kontona 

var närbesläktade. För att få en bättre överblick av kontona bestämde författarna sig för att 

dela in alla konton i olika kontogrupper. Då slogs 462 konton ihop till 130 kontogrupper. För 

att kunna koppla leveransrisken till en kontogrupp krävdes att leverantörerna i varje 

kontogrupp identifierades. Detta arbete blev väldigt omfattande då författarna dels var 

tvungna att undersöka flera fakturor för varje befintligt konto för att kunna slå ihop konton 

till kontogrupper, och dels för att många leverantörer var representerade på olika konton. 

Författarna gjorde då bedömningen att detta arbetssätt skulle leda till ett alltför grunt 

analysunderlag om planeringen skulle hållas, då det skulle ta för lång tid att manuellt gå 

igenom ett antal konton för att få grepp om vilken kontogrupp kontot skulle placeras i. 

Författarna valde därför att fortsätta med klassificeringen av leverantörerna då dessa direkt 

kunde kopplas till fakturor samt att leverantörerna inte behövde grupperas.  

Då en klassificering på leverantörer inte speglar funktionen som varan eller tjänsten (som 

leverantören levererar) utgör finns det en risk för svårigheter med att se en leverantörs 

utbytbarhet. Med ”utbytbarhet” av en leverantör menas i detta fall att se till andra 

leverantörer som kan fylla motsvarande funktion. Dock finns det fördelar med att klassificera 

leverantörer. Dels är det leverantörerna som genom klassificering skall få riktade strategier 

och dels visualiseras leverantörernas förhållande jämfört med varandra i hur kritiska de är. 

Vidare elimineras risken med att varu- och tjänstegruppers respektive leverantörer hamnar i 

olika delar av matrisen vilket gör det svårt att rikta strategier på leverantörerna. 

Avgränsningar 
Informationen som fanns att tillgå i QV kommer direkt från IFS Applications och vid 

genomgången av konton och leverantörer framkom det att alla kostnader inte var 

inköpsrelaterade, dessa kostnader togs då bort manuellt av författarna. Kostnader som togs 

bort rör skadeersättningar, elcertifikat, sponsor- och forskningsbidrag. Kostnaden för 

elcertifikat avgränsades bort då denna kostnad inte ansågs beröra inköpsarbetet utan är ett 

resultat av den produktionsmix som produktionen bestämmer. Inköpen för Block 6, 

”Förnyelsen”, togs även bort då dessa inköp kunde ses som icke återkommande 

investeringar.  

5.1.2 ABC-klassificering 
För att kunna klassificera ME:s samtliga inköpta varor och tjänster valde författarna att utgå 

från ABC-klassificering med inköpsvolymvärde, enligt 80/20-regeln, som kriterium. Detta 

gjordes eftersom grunden för volymvärdesberäkningen, den totala inköpskostnaden, fanns 
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tillgänglig och bedömdes vara genomförbar. Med utgångspunkt i Chu et al:s (2008) sätt att 

gruppera enligt volymvärde kom författarna fram till följande gränser för de tre grupperna: 

 A-leverantörerna representerar 80 % av volymvärdet 

 B-leverantörerna representerar 15 % av volymvärdet 

 C-leverantörerna representerar 5 % av volymvärdet 

5.1.3 Kraljics matris 
Resultatet av ABC-klassificeringen av leverantörerna användes sedan för den slutliga 

klassificeringen med utgångspunkt från Kraljics matris. Då författarna har valt att utveckla 

Kraljics matris kommer författarnas klassificeringsmodell fortsättningsvis benämnas 

Matrisen, vilken ges en närmare förklaring senare i rapporten. Flores och Whybark (1986) 

påpekar att det i vissa fall inte är tillräckligt med en klassificering enligt ett kriterium. Enligt 

Yu (2011) är fokus på volymvärdet en stor del av kritiken mot att använda ABC-klassificering.  

Detta innebär att Kraljics matris till viss del kan ses som en flerkriterieanalys där 

leveransrisken ses som en del av kriteriet kritikalitet, vilket stöder författarnas motiv till att 

använda volymvärde enligt ABC som grund till bedömningen av den finansiella risken i 

Kraljics matris. Författarna valde inköpsvolymvärde som kriterium för att bedöma den 

finansiella risken som leverantörerna utgjorde. Detta kriterium valdes för att volymvärdet 

var ett objektivt kriterium då inga personliga värderingar eller erfarenheter värderas vid 

klassificeringen samt att ABC-klassificering är ett etablerat arbetssätt. Volymvärdet gjorde 

det även möjligt för författarna att klassificera samtliga leverantörer på ett smidigt sätt vilket 

var en del av syftet. Övriga faktorer som kan påverka företagets vinst såsom rabatt- och 

bonussystem, produktens bidrag till företagets totala vinstmarginal ansågs vara för 

tidskrävande och komplexa för denna studie och hade inte gett en fullständig klassificering 

på egen hand. Att undersöka produktens andel av den totala tillverkningskostnaden var inte 

aktuellt i ME:s fall då de inte har någon tillverkning i traditionell mening.  

Antalet leverantörer på marknaden valdes som kriterium för att bedöma leveransrisken. 

Detta kriterium valdes för att det bedömdes vara konkret och det kunde användas på 

samtliga leverantörer. Även kostnaden för att byta leverantör togs i viss mån i beaktning för 

att avgöra leveransrisken. I förstudien framkom det att Johan Svartengren på ABB 

definierade en leverantör som kritisk om det endast fanns en leverantör tillgänglig på 

marknaden vilket är i linje med van Weele (2012). Enligt Ronnie Svensson på Eskilstuna 

Energi & Miljö definieras en leverantör som kritisk om det totalt sett finns högst två 

alternativa leverantörer att välja på för den aktuella leverantören i fråga. Kraljic (1983) tar 

upp monopol och oligopol som två faktorer som påverkar leverantörsmarknadens 

komplexitet och i slutändan leveransrisken. Med ovanstående motiveringar i åtanken 

beslutade författarna sig för att definiera en leverantör som kritisk då det finns högst tre 

leverantörsalternativ för ME på den marknaden. Då gränsen sattes vid tre leverantörer 

kunde marknadssituationer som uppstår vid oligopol även beaktas. I Figur 26 visas den 

utvecklade modell av Kraljics matris, Matrisen, som författarna använde vid klassificeringen.   
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Figur 26 Matrisen med ABC-klassificering 

För att bedöma leveransrisken valde författarna att genom intervjuer med personer som 

besitter marknadskännedom ta reda på hur många leverantörer som lever upp till de 

uppsatta kvalitetsnivåer som finns på marknaden. Författarna hade ingen möjlighet att själva 

bedöma leveransrisken då det krävs kompetens och marknadskännedom över så pass breda 

områden. Enligt författarnas bedömning var information genom intervjuer med ME:s 

anställda det bästa alternativet för avgörandet av leveransrisken. I Bilaga 9 redovisas vilka 

personer som intervjuades för att bedöma leveransrisken samt deras befattning inom ME.  

Intervjuprocessen var iterativ då representanter för varje AO/DB valdes ut i samråd med 

inköpsavdelningen. Författarna hade förberett listor med samtliga leverantörer för 

respektive AO/DB, sorterade efter volymvärde, som respondenterna fick gå igenom och fylla 

i leveransrisken enligt skalan i Figur 26 i den mån respondenten kunde bedöma 

leveransrisken. För de leverantörer respondenten inte kunde svara på bad författarna om 

namn på andra personer inom det berörda AO/DB för att få en så fullständig bild av 

leveransrisken för respektive AO/DB. Därför intervjuades i de flesta fall flera personer per 

AO/DB. För att få en homogen definition av marknaden poängterade författarna vid varje 

intervjutillfälle att det som efterfrågades var antalet alternativ till leverantören i fråga. 

Författarna klargjorde då att en alternativ leverantör skulle kunna erbjuda tillräcklig kvalité 

och ha möjlighet att leverera/utföra varan eller tjänsten till ME inom rimlig tid/kostnad 

inklusive kostnad för utbyte av leverantör. Med detta i åtanke fick sedan respondenterna 

svara efter bästa förmåga och författarnas medvetenhet om att bedömningen av 

leveransrisken i viss mån berodde på vilken respondent som svarade behandlas i kapitel 10 

Avslutande diskussion.   

I denna studie gjordes bedömningen att samtliga leverantörer inte kunde klassificeras 

fullständigt i Matrisen, då det hade tagit alldeles för lång tid. Därför undersöktes A- och B-
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klassen enligt den genomförda ABC-klassificeringen noggrannare för att därefter placeras in i 

Matrisen. Antalet varu- och tjänstegrupper i C-klassen är stort och därför undersöktes dessa 

leverantörer mer översiktligt. Det hade varit för tidskrävande att undersöka dessa lika 

noggrant som A- och B-klasserna. Under intervjuerna låg därför fokus på A- och B-

leverantörerna för respektive AO och DB. Där ombads respondenterna att svara på den 

undre skalan i Figur 26, alltså om det finns en, två, tre, fyra till sju eller fler än åtta 

leverantörer för ME att välja mellan. I mån av tid diskuterades C-leverantörerna då 

respondenten fick markera leverantörer med ett ”X” då respondenten ansåg att den aktuella 

leverantören hade högst två konkurrenter, alltså de fall ME endast hade tre leverantörer att 

välja på för den varan eller tjänsten.  

Förtydligande - visualisering av resultat  
Den vertikala axeln i Figur 27 speglar vilket volymvärde varje enskild leverantör står för, det 
vill säga om de är klassade som A-, B- eller C-leverantörer. 

 
Figur 27 Exempel på hur författarna väljer att visualisera resultat i Matrisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritiskhet 

Antal alternativa 
leverantörer 

Matrisens fyra dimensioner 

 Vertikal axel:  
Fördelningen A-, B- och C-leverantörer 

 Horisontella axlar:  
Fördelning på leverantörers leveransrisk   

 Bubblans area/volym:  
Totala volymvärdet för A-, B- respektive C-leverantörer inom viss nivå av 
leveransrisk 

 Siffra i bubblan:  
Antalet leverantörer som utgör volymvärdet för respektive nivå av leveransrisk 
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I syfte att jämföra andelen hävstångs-, strategiska-, semi-hävstångs-, semi-strategiska- rutin- 

respektive flaskhalsleverantörer har det totala volymvärdet för leverantörer med samma 

parametervärden (nivå av volymvärde samt nivå av leveransrisk) adderats. Leverantörernas 

sammanlagda volymvärde visualiseras i form av bubblorna, där arean/volymen speglar 

andelen dessa tillsammans utgör i förhållande till AO/DB totala volymvärde. I anslutning till 

bubblorna visas en siffra motsvarande antalet leverantörer som tillsammans utgör den 

specifika inköpsvolymen. På detta sätt kan bubblornas storlek i förhållande till placering i 

matrisen samt antalet leverantörer analyseras. Den övre horisontella axeln visar nivå av 

kritiskhet i form av kritisk eller icke-kritisk och är kopplad till den nedre (ljusare) delen av 

matrisen, det vill säga C-leverantörernas kritiskhet. Talen på den nedre horisontella axeln 

visar antalet alternativa leverantörer på marknaden, vilket ger en lägre kritiskhet ju längre åt 

vänster leverantören befinner sig. Den sistnämnda axeln speglar de övre (mörkare) fälten, 

det vill säga fälten för A- respektive B-leverantörer. Det bör påpekas att de båda horisontella 

axlarna speglar varandra vad gäller kritisk nivå, då en till tre alternativa leverantörer på 

marknaden anses som kritisk och fler än fyra leverantörer anses som icke-kritiska 

leverantörer, men att de två översta respektive det nedersta fältet i diagrammet är kopplade 

till varsin axel. Med det sagt har författarna valt att centrera bubblorna i det nedersta fältet 

(C-leverantörerna) för att på bästa sätt spegla resultatet av klassificeringen. Det bör 

förtydligas att utfallen i matriserna för varje AO/DB är relativt det specifika AO/DB totala 

inköpsvolym. Detta medför att arean/volymen på bubblorna inte är jämförbara mellan olika 

AO/DB. 

Då respondenter från samma AO eller DB bedömde en och samma leverantör med olika 

leveransrisk valde författarna att klassificera leverantören efter den mest kritiska 

bedömningen. Detta för att kritiskheten inte skulle undervärderas när strategier senare 

skulle appliceras på leverantören.  

5.1.4 Koncern eller AO/DB 
Genom att utföra en ABC-klassificering både på koncernnivå samt för respektive AO och DB 

för sig såg författarna vilka skillnader i klassificeringen som uppstod vid genomförandet av 

de olika klassificeringsmetoderna. Då representanter för samtliga AO och DB intervjuades 

innebar det knappt något merarbete att klassificera enligt Matrisen för både koncernen och 

varje AO och DB för sig. Slutsatsen huruvida det var mest lämpligt att utgå från hela 

koncernen eller varje AO och DB för sig vad gäller klassificeringen presenteras i Kapitel 9 

Slutsats och rekommendation. 

5.2 Koncernövergripande sammanställning 
På följande sätt valde författarna att hantera olika situationer som uppkom vid 

sammanställningen av leverantörerna i en koncernövergripande matris. 

 I de fall då samma leverantör fick olika leveransrisk-bedömning i olika AO/DB 

o Leverantören fick då den mest kritiska bedömningen av dem båda. 

 Detta gjordes för att en leverantör borde få den mest kritiska 

bedömningen för att inte undervärderas. Författarnas bedömning är 

att leverantören skall behandlas på ett homogent sätt från hela 
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koncernen. Detta medför att den mest kritiska 

leverantörsbedömningen bör gälla som underlag för strategier. 

 I de fall då samma leverantör får olika A-, B- eller C-klassificering i Matrisen i olika 

AO/DB 

o Leverantörerna klassificeras baserat på den totala inköpsvolymen 

leverantören har hos koncernen. 

 Då författarna inte fann någon omfattande suboptimering av något 

AO/DB vid den koncernövergripande ABC-klassificeringen anser 

författarna att denna klassificering är lämplig att använda vid 

sammanställningen av AO/DB:s klassificeringar till en 

koncernövergripande klassificering.  

Klassificering av leverantörer kontra klassificeringen av varor och tjänster 
Syftet med att göra en varu- och tjänsteklassificering var att kunna rikta strategier för att 

reducera koncernens inköpskostnad. Det svåra med detta var, förutom att ME saknar en 

artikelnummerstruktur, att en stor del av varorna och tjänsterna ingick i entreprenader vilket 

gjorde det svårt att urskilja de specifika varorna och tjänsterna. Genom att gruppera varorna 

och tjänsterna i form av vad som leverantörerna levererar, det vill säga varu- och 

tjänstegrupper gick det att komma runt detta problem och ändå lyckas klassificera varu- och 

tjänstegrupperna enligt de tidigare nämnda kriterierna, finansiell risk och leveransrisk. 

Genom att klassificera leverantörerna och sedan konvertera dem till varorna och tjänsterna 

de levererar kunde inköpsvolymen klassificeras på varu- och tjänstegruppsnivå. Detta 

medförde ett slutgiltigt resultat av en Matris med varu- och tjänstegrupper placerade på 

motsvarande placering där dess tillhörande leverantör var placerade, se bilaga 11 för 

resultatet. Det framkom dock fall där en leverantör fick olika leveransrisk beroende på vilket 

AO/DB som gjorde bedömningen, vilket krävde ett konsekvent bedömningssätt vis 

sammanställningen till en koncernövergripande klassificering. Författarnas konsekventa 

bedömningssätt presenteras nedan. 

 

Att en leverantör har fått olika leveransriskbedömningar av olika AO/DB kan vara av två 

anledningar, vilka följer nedan: 

1. AO/DB har olika marknadskunskap om alternativa leverantörer. 

2. Leverantören levererar olika varor/tjänster till AO/DB. 

 

I fall 1 anser författarna att leverantören bör bedömas som den mer kritiska nivån av 

leveransrisk av de olika bedömningarna. Detta gör att leverantören inte riskerar att 

undervärderas, vilket görs på följande sätt vid sammanställningen i en koncernövergripande 

klassificering. Vid sammanfogningen av AO/DB:s Matriser till en koncernövergripande matris 

placeras de i förhållande till den finansiella klassificeringen enligt den totala inköpsvolymen 

som den leverantören har i koncernen. Däremot har författarna valt att bedöma kritiskheten 

som den bedömning som var mest kritisk vid eventuellt olika kritikalitetsbedömningar för 

varje AO/DB. Detta beskrivs genom exempel i Figur 28. 
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Figur 28 Hantering av olika leveransriskbedömningar 

 

I Figur 28 ges exemplet att leverantör X fick leveransrisk ”8+” av båda AO/DB, vilket gör att 

den hamnar som ”8+” för koncernen. Vad gäller leverantör Y fick denna leveransrisk ”4-7” 

för AO/DB 1 men leveransrisk ”1” för AO/DB 2. I detta fall placeras denna som den mest 

kritiska nivån av de båda bedömningarna vid placering i den koncernövergripande matrisen, 

dvs. som leveransrisk ”1”. Vidare har leverantör Z fått leveransrisk ”3” respektive ”4-7” för 

olika AO/DB och får på motsvarande sätt leveransrisk ”3” för koncernen. Leverantör S som 

fick leveransrisk ”2” respektive ”3” fick den mer kritiska av de två, leveransrisk ”2” för 

koncernen. Den sista leverantören i exemplet, leverantör T, fick leveransrisk ”1” respektive 

”2” och får då den koncernövergripande leveransrisken ”1” vid sammanställningen. På detta 

sätt anser författarna att leverantörerna inte får en undervärderad leveransrisk vid 

sammanställningen till en koncernövergripande klassificering. 

 

I fall 2, där leverantören levererar olika varor/tjänster till olika AO/DB, kan det vara lämpligt 

att dela upp leverantören i olika leveransriskplacering beroende på levererad vara/tjänst.  Å 

ena sidan speglar resultatet vid utförande av metoden för fall 1 hur kritisk leverantören är, 

då strategier ska appliceras på leverantören utifrån kritiskhet. Det kan dock vara nödvändigt 

att särskilja en leverantör beroende på levererad vara/tjänst för att se vilka om det är möjligt 

att exempelvis andra befintliga leverantörer kan erbjuda samma vara/tjänst och därmed se 

över olika strategier, bland annat ”pooling” som tagits upp tidigare i rapporten (se kapitel 

3.5.2).  

Då ME väljer att särskilja samma leverantör beroende på vilka varor/tjänster de levererar 

görs detta lämpligen genom att konvertera leverantörer till varu- och tjänstegrupper. 

Exempel på varu- och tjänstegrupper som identifierats i och med författarnas 

klassificeringsresultat visas i Bilaga 11. Enligt exemplet på klassificeringen ovan där 
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leverantör X, Y, Z, S och T bedömdes med olika leveransrisk, fortsätter nedan exemplet där 

motsvarande varu- och tjänstegrupper x, y, z, s och t blir placerade enligt samma 

leveransrisk som deras leverantör. Det vill säga att leverantör X (stor bokstav) har 

motsvarande vara/tjänst x (liten bokstav), leverantör Y har motsvarande vara/tjänst y och så 

vidare. Då klassificeringen redan är sammanställd till att ingripa hela koncernen i detta steg, 

visas i Figur 29 endast varu- och tjänstegrupperna x, y, z, s och t för koncernen. 

 

 
Figur 29 Konvertering till varu- och tjänstegrupper 

Vid konverteringen av leverantörer till varu- och tjänstegrupper kan samma typ av vara eller 

tjänst hamna i olika delar av matrisen, enligt tidigare, i och med att ME beställer samma 

vara/tjänst från olika leverantörer. Men då samma vara eller tjänst bör ha samma antal 

alternativa leverantörer bör dessa hamna på samma leveransrisk. Därmed bör, även i detta 

fall, motsvarande sortering av varorna och tjänsterna efter den som är mest kritisk göras. 

Det är dock viktigt att ME ser till omständigheterna vid identifiering av denna typ av 

vara/tjänst. Det kan vid vissa fall vara av viss anledning som leverantören är bedömd som 

extra kritisk. Exempel på detta är om närhet till leverantören är speciellt viktig för ett visst 

AO/DB då varor/tjänster skall kunna bytas ut fort, och att det därmed är viktigt att 

leverantören är placerad i närområdet. I dessa fall bör varan/tjänsten för den specifika 

funktionen särskiljas från andra varor/tjänster som går under motsvarande benämning.  

 

Sammanfattningsvis använder författarna följande steg i analysmodellen för klassificering av 

varorna och tjänsterna för hela koncernen: 

 

1. Klassificering av leverantörerna för varje AO/DB 

a. Finansiell risk: ABC-klassificering 

b. Leveransrisk: antalet alternativa leverantörer på marknaden 

2. Sammanställning av alla leverantörer till en koncernövergripande Matris 

a. ABC-klassificeringen utifrån leverantörernas totala inköpsvolym hos 

koncernen. 

b. Då samma leverantör har fått olika leveransrisk från olika AO/DB blir denna 

bedömd som den mest kritiska bedömningen av dem båda. 

3. Konvertera leverantörerna i den koncernövergripande Matrisen till motsvarande 

levererade varu- och tjänstegrupper för respektive AO/DB 

a. Då liknande varu- och tjänstegrupper hamnar i olika finansiell kritiskhet enligt 

ABC-klassificeringen kan dessa grupperas ihop och inköpsvolymen adderas för 
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att se den totala inköpsvolymens placering i Matrisen för den specifika varu- 

eller tjänstegruppen. 

b. Då liknande varu- och tjänstegrupper hamnar på olika placeringar i 

leveransrisk bör detta ses över då det bör finnas lika många alternativa 

leverantörer till samma typ av vara/tjänst. I speciella fall av kritiskhet (som 

exempelvis vid behov av snabb leverans för en viss vara/tjänst) bör dessa fall 

särskiljas från övriga och kan då ha en annan bedömd kritiskhet.
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6 Klassificering 
I detta kapitel presenteras ABC-klassificeringen och Matrisen för hela koncernen respektive 

varje AO och DB för sig. Därefter följer ett avsnitt där strategier för förflyttningar inom 

Matrisen tillämpades på ME.  

Författarna vill förtydliga för läsarna att alla siffror rörande inköpskostnad, antal 

leverantörer samt förhållande mellan olika kostnader i detta kapitel baseras på information 

från QV för år 2012, vilket även innefattar ABC-klassificeringen. Bedömningen av 

leveransrisken för respektive leverantör i detta kapitel samt information om vad 

leverantören levererar för vara eller tjänst till ME baseras, till större delen, på intervjuer med 

respondenterna som återfinns i Bilaga 9, och har även kompletterats med uppgifter från 

fakturor i QV 2012 och IFS.  

6.1 Hela ME-koncernen 
Den totala inköpskostnaden för koncernen ME 2012 (inklusive EFO AB) som klassificerades 

var 1 208 miljoner kronor fördelad på 1 856 leverantörer.  

6.1.1 ABC-klassificering 
För att undvika en skev ABC-klassificering beslutade författarna att inte ta med EFO AB i 

ABC-klassificeringen. ME importerade bränslen via EFO AB för 288,6 miljoner kronor under 

2012 och EFO AB blev därmed den i särklass största leverantören detta år (24 % av 

koncernens inköpskostnad och 41 % av AO Värmes inköpskostnad) medan den näst största 

leverantören hade en inköpskostnad på 34,5 miljoner kronor. Eftersom EFO AB var den 

största leverantören sett till inköpskostnad bedömde författarna att den skulle behandlas 

som en A-leverantör. Resultatet av ABC-klassificeringen för hela koncernen visar på en 

fördelning av respektive klass enligt Tabell 3. I Tabell 3 och Tabell 4 innefattas även de 

leverantörer för vilka respondenterna inte kunde bedöma leveransrisken, dessa ingår dock i 

ABC-klassificeringen. 
Tabell 3 ABC-klassificering av hela koncernen utan EFO AB  

Hela koncernen utan EFO AB A B C 

% av volymvärde 80,48 % 15,02 % 4,50 % 

% av leverantörer 7,54 % 15,25 % 77,21 % 

Antal leverantörer 140 283 1433 

 
I Tabell 4 visas klassificeringen med EFO AB.  
Tabell 4 ABC-klassificering av hela koncernen med EFO AB 

Hela koncernen med EFO AB A B C 

% av volymvärde 80,45 % 15,06 % 4,50 % 

% av leverantörer 5,54 % 13,83 % 80,62 % 

Antal leverantörer 103 257 1497 

ABC-klassificeringen som inkluderar EFO AB hade resulterat i 103 A-leverantörer och 257 B-

leverantörer. Om denna klassificering hade genomförts hade 63 färre leverantörer 

klassificerats noggrant då författarna valde att endast noggrant gå igenom A- och B-
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leverantörerna. Detta var skälen till att författarna valde att inte ta med EFO AB i ABC-

beräkningen. I Figur 30 visualiseras ABC-klassificeringen i ett diagram.  

 
Figur 30 ABC-klassificering för hela koncernen utan EFO AB. 

Fördelningen visar att 140 leverantörer stod för 80 % av hela koncernens totala 

inköpskostnad under 2012 samtidigt som 1433 av leverantörerna stod för 5 % av den totala 

inköpskostnaden. Med EFO AB blir antalet A-leverantörer alltså 141 stycken vilket baseras på 

resultatet i Tabell 3 där EFO AB har lagts till.  

6.1.2 Matrisen 
Författarna valde att endast fokusera på A-leverantörerna då det hade inneburit för mycket 

arbete att analysera alla 1 856 leverantörer på koncernnivå. I Figur 31 visas hur fördelningen 

av koncernens hävstångs- och strategiska leverantörer blev. I matrisen nedan återfinns de av 

koncernens A-leverantörer som respondenterna kunde bedöma leveransrisken för, och 

dessa var totalt 114 stycken, inklusive EFO AB som lagts till med handpåläggning. EFO AB 

klassificerades i Matrisen och återfinns bland A-leverantörerna med inga alternativa 

leverantörer på marknaden det vill säga kritiskhet 1. Bedömningen av att EFO AB inte hade 

några alternativa leverantörer gjordes då ME enligt Bränsleköpare (2013) måste köpa 

importerade bränslen via EFO AB, och att det därmed inte finns några alternativa 

leverantörer. För koncernen togs 27 stycken av A-leverantörerna bort vid bedömning av 

leveransrisken, vilket motsvarar 60,5 miljoner kronor. 

 
Figur 31 A-leverantörernas placering i Matrisen 
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Koncernens strategiska leverantörer stod 2012 för en större del av inköpskostnaden än 

hävstångsleverantörerna.  De strategiska leverantörerna innefattade den närliggande 

hamnen med tillhörande tjänster, turbinleverantör med tillhörande reservdelar och service, 

kemikalieleverantörer, affärssystemleverantören IFS samt importbränsleleverantören EFO 

AB. Hävstångsleverantörerna däremot bestod till stor del av entreprenadfirmor, 

ställningsbyggare, bemanningsföretag.  

6.2 AO Värme 
År 2012 hade AO Värme en total inköpskostnad på 700,3 miljoner kronor fördelad på 770 

leverantörer. Vid en närmare granskning av AO Värmes leverantörsbas för 2012 framkom 

det att biobränslen, skogsbränslen, sanering, reservdelar och underhåll av turbiner och 

pannor samt svetsare utgjorde en stor del av inköpen.   

6.2.1 ABC klassificering 
Av samma skäl som nämndes i avsnitt 6.1.1 för klassificeringen av hela koncernen togs EFO 

AB inte med i klassificeringen av AO Värmes leverantörer. Resultatet av ABC-klassificeringen 

för AO Värme visar på en fördelning av respektive klass enligt Tabell 5. 
Tabell 5 ABC-klassificering för AO Värme 

Värme utan EFO AB A B C 

% volymvärde 80,28 % 15,21 % 4,52 % 

% av leverantörer 7,54 % 14,82 % 77,63 % 

Antal leverantörer 58 114 597 

Fördelningen visar att 58 leverantörer stod för cirka 80 % av AO Värmes totala 

inköpskostnad under 2012 samtidigt som 597 leverantörer stod för cirka 5 % av den totala 

inköpskostnaden.  

6.2.2 Leveransrisk 
Vid bedömning av leveransrisken för bränsle bör det poängteras att tillgången på olika typer 

av bränsle kan variera från år till år på grund av bränsletillgångens väderberoende. Detta gör 

även att bränslepriserna varierar i takt med förändringar i väderförhållanden. Då ME:s 

pannor kan hantera olika typer av bränslesorter ses bränslemarknadens eventuellt kraftiga 

konjunktursvängningar dock inte som något större problem då ME inte är låsta vid en viss 

typ av bränsle. (Bränsleinköpare, 2013)  

6.2.3 Matrisen 
AO Värme hade en betydligt större inköpsvolym än övriga AO, beroende av bränsleinköpen 

som görs. För AO Värme togs tio A-leverantörer bort vid bestämningen av leveransrisken 

vilket motsvarar 29,7 miljoner kronor. Dock lades EFO AB till i Matrisen med handpåläggning, 

vilket gav totalt 49 A-leverantörer i Matrisen.  EFO AB klassificerades enligt tidigare 

resonemang som A-leverantör och utan alternativa leverantörer på marknaden det vill säga 

med kritiskhet 1 i Matrisen. Även 44 B-leverantörer, vilket motsvarar 22,8 miljoner kronor, 

togs inte med i vid bedömningen av leveransrisken och det gav totalt 70 klassificerade 

leverantörer i Matrisen. Resultatet av ABC-klassificeringen och intervjuer angående 

leveransrisken presenteras i Matrisen i Figur 32. 
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Figur 32 Matrisen för AO Värme 

För AO Värmes A-leverantörer stod de strategiska leverantörerna för den största delen av 

inköpskostnaden. Dessa leverantörer tillhandahöll bland annat underhåll och reparationer av 

pumpar och turbiner, slangfilter, utrustning till bränsleberedningen samt 

bränsleimportleverantören EFO AB.  Hävstångsleverantörerna innefattade exempelvis 

bränslen, ställningsbyggare, svetsare och återvinningsföretag.  

AO Värmes semi-strategiska leverantörer stod för en något större inköpskostnad än AO 

Värmes semi-hävstångsleverantörer under 2012. De semi-strategiska leverantörerna 

levererade bland annat reservdelar till avsvavlingsanläggningen, elinstrument och 

kalibreringsanläggning. Semi-hävstångsleverantörerna tillhandahöll exempelvis smörjmedel 

och datorutrustning.  

För C-leverantörerna stod rutinleverantörerna för den största delen av inköpskostnaden. 

Dessa leverantörer var bland annat åkerier, biluthyrningsföretag samt glasmästare. 

Flaskhalsleverantörerna tillhandahöll exempelvis av gjuteritjänster, stora lyftkranar och 

reservdelar till gamla ställverk.  

6.3 AO Kraft 
År 2012 hade AO Kraft en total inköpskostnad på 40,5 miljoner kronor fördelad på 198 

leverantörer. Vid en närmare granskning av AO Krafts leverantörsbas för 2012 framkom det 

att anläggningsteknik inom vatten, dammluckor, elektriker och satellitkommunikation för 

övervakning av kraftstationer utgjorde en stor del av inköpen.   
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6.3.1 ABC klassificering 
Resultatet av ABC-klassificeringen för AO Kraft visar på en fördelning av respektive klass 

enligt Tabell 6. 
Tabell 6 ABC-klassificering för AO Kraft 

Kraft A B C 

% av volymvärde 79,17 % 16,21 % 4,63 % 

% av leverantörer 8,08 % 14,65 % 77,27 % 

Antal leverantörer 16 29 153 

Fördelningen visar att 16 leverantörer stod för cirka 80 % av AO Krafts totala inköpskostnad 

under 2012 samtidigt som 153 leverantörer stod för ca 5 % av den totala inköpskostnaden.  

6.3.2 Matrisen 
För AO Kraft togs en B-leverantör bort vid bestämningen av leveransrisken, vilket 

motsvarade 75 000 kronor. Denna leverantör klassificerades inte i Matrisen då 

representanter för AO Kraft inte kunde svara på hur stor leveransrisken var för denna 

leverantör. Resultatet av ABC-klassificeringen och intervjuer angående leveransriskens 

presenteras i Matrisen i Figur 33. 

 

 
Figur 33 Matrisen för AO Kraft 

För AO Krafts A–leverantörer stod hävstångsleverantörerna för den största delen av 

inköpskostnaden. Dessa leverantörer levererade bland annat dammluckor och 

elinstallationer. AO Krafts strategiska leverantörer tillhandhöll exempelvis 

anläggningsteknikentreprenader inom vatten och drift av ME:s kraftstation i Kopparberg 

samt försäljning av elenergi.  
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AO Krafts semi-hävstångsleverantörer stod för den största delen av inköpskostnaden för AO 

Krafts B-leverantörer. Dessa leverantörer levererade exempelvis kompetenser som 

dammteknisk sakkunnig, transformatorer och personsökare. De semistrategiska 

leverantörerna tillhandahöll bland annat övervakning via satellit och telefoni med bra 

täckning.  

AO Krafts rutinleverantörer stod för den största delen av inköpskostnaden av AO Krafts C-

leverantörer. Dessa leverantörer levererade bland annat skyddskläder, snöröjning samt 

antenner och maströr. Flaskhalsleverantörerna bestod bland annat av bygdeavgifter, 

lantmäteritjänster samt dokument från Riksarkivet.  

6.4 AO Vatten 
År 2012 hade AO Vatten en total inköpskostnad på 73,4 miljoner kronor fördelad på 346 

leverantörer. Vid en närmare granskning av AO Vattens leverantörsbas för 2012 framkom 

det att processutrustning, kemikalier av olika slag och laboratorieutrustning utgjorde en stor 

del av inköpen.  

6.4.1 ABC klassificering 
Resultatet av ABC-klassificeringen för AO Vatten visar på en fördelning av respektive klass 

enligt Tabell 7. 
Tabell 7 ABC-klassificering för AO Vatten 

AO Vatten A B C 

% av volymvärde 80,03 % 15,41 % 4,56% 
% av leverantörer 8,67 % 19,08 % 72,25 % 
Antal leverantörer 30  66  250 

Fördelningen visar att 30 leverantörer stod för cirka 80 % av AO Vatten totala inköpskostnad 

under 2012 samtidigt som 250 leverantörer stod för ca 5 % av den totala inköpskostnaden.  

6.4.2 Matrisen 
För AO Vatten togs tre A-leverantörer bort vid bestämningen av leveransrisken vilket 

motsvarade drygt 3,8 miljoner kronor. Även fem B-leverantörer, vilket motsvarade 501 805 

kronor, togs inte med i Matrisen. Dessa leverantörer klassificerades inte i Matrisen då 

representanter för AO Vatten inte kunde svara på hur stor leveransrisken var för dessa 

leverantörer. Resultatet av ABC-klassificeringen och intervjuer angående leveransrisken 

presenteras i Matrisen i Figur 34. 
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Figur 34 Matrisen för AO Vatten 

Den största delen av inköpskostnaden för AO Vattens A-leverantörer utgjordes av 

hävstångsleverantörerna. Dessa leverantörer levererade bland annat konsulttjänster, 

fastighetsskötsel samt reparation och reservdelar till pumpar. De strategiska leverantörerna 

tillhandahöll exempelvis fällningskemikalier, slamsugning och laboratorietjänster.  

AO Vattens semi-hävstångsleverantörers inköpskostnad utgjorde den största delen av 

inköpskostnaden för B-leverantörerna. Dessa leverantörer levererade exempelvis elmateriel, 

ventilationsarbeten och skyddskläder. De semi-strategiska leverantörerna var bland annat 

leverantörer inom avloppspumpteknik, branschorganisation och mekaniker som kan arbeta 

där det råder explosionsrisk.  

AO Vattens rutinleverantörer utgjorde den största delen av C-leverantörerna och kunde 

exempelvis leverera gymutrustning, besiktning av trycktankar och telefoni. Av 

flaskhalsleverantörerna köpte AO Vatten exempelvis annonsplatser i lokaltidningen och 

avfallshämtning. 

6.5 AO Service 
År 2012 hade AO Service en total inköpskostnad på 152,5 miljoner kronor fördelad på 284 

leverantörer. Vid en närmare granskning av AO Service leverantörsbas för 2012 framkom det 

att vvs-material, entreprenadfirmor och svetsare utgjorde en stor del av inköpen.  

6.5.1 ABC klassificering 
Resultatet av ABC-klassificeringen för AO Service visar på en fördelning av respektive klass 

enligt Tabell 8. 
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Tabell 8 ABC-klassificering för AO Service 

AO Service A B C 

% av volymvärde 79,64 % 15,82 % 4,55 % 

% av leverantörer 5,28 % 9,51 % 85,21 % 

Antal leverantörer 15 27 242 

Fördelningen visar att 15 leverantörer stod för cirka 80 % av AO Service totala inköpskostnad 

under 2012 samtidigt som 242 leverantörer stod för cirka 5 % av den totala 

inköpskostnaden.  

6.5.2 Matrisen 
För AO Service togs ingen leverantör bort vid bestämningen av leveransrisken. Resultatet av 

ABC-klassificeringen och intervjuer angående leveransrikens presenteras i Matrisen i Figur 

35.  

 

 
Figur 35 Matrisen för AO Service 

För AO Service utgjorde hävstångsleverantörerna den största delen av A-leverantörerna. 

Dessa utförde exempelvis grävarbeten, FV-grävningar och fordonskostnader. De strategiska  

leverantörerna bestod bland annat av Värmek och ett företag som utför schaktfria 

renoveringar.  

Semi-hävstångsleverantörerna utgjorde den största delen av AO Service B-leverantörer. 

Dessa leverantörer utförde bland annat arkeologiska utredningar inför grävningar och 

asfaltering. De semi-strategiska leverantörerna levererade exempelvis av 

vägavspärrningsmateriel, specialkulvertar till fjärrvärme och lokal konsult med 

spetskompetens.  
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Rutinleverantörerna utgjorde den största delen av C-leverantörerna. Dessa leverantörer 

levererade bland annat datorer, telefoni och verktyg. Falskhalsleverantörerna utgjordes 

exempelvis av en leverantör av ett dokumentationssystem för ledningsnätet, 

gasleverantörer och en leverantör för transporter av långa fjärrvärmerör.  

6.6 AO Elhandel 
År 2012 hade AO Elhandel en total inköpskostnad på 12,9 miljoner kronor fördelad på 126 

leverantörer. Vid en närmare granskning av AO Elhandels leverantörsbas för 2012 framkom 

det att reklambyråer, telemarketing, IT-konsulter och annonsering utgjorde en stor del av 

inköpen.  

6.6.1 ABC-klassificering 
Resultatet av ABC-klassificeringen för AO Elhandel visar på en fördelning av respektive klass 
enligt Tabell 9. 
Tabell 9 ABC-klassificering för AO Elhandel 

AO Elhandel A B C 

% av volymvärde 79,47 % 15,95 % 4,58 % 

% av leverantörer 15,08 % 22,22 % 62,70 % 

Antal leverantörer 19 28 79 

 
Fördelningen visar att 19 leverantörer stod för 80 % av AO Elhandels totala inköpskostnad 

under 2012 samtidigt som 79 av leverantörerna stod för 5 % av den toatala 

inköpskostnaden.  

6.6.2 Matrisen 
För AO Elhandel togs en B-leverantör bort vid bestämningen av leveransrisken vilket 

motsvarar 26 314 kronor. Denna leverantör klassificerades inte i Matrisen då representanter 

för AO Elhandel inte kunde svara på hur stor leveransrisken var för denna leverantör. 

Resultatet av ABC-klassificeringen och intervjuer angående leveransrisken presenteras i 

Matrisen i Figur 36. 
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Figur 36 Matrisen för AO Elhandel 

För AO Elhandels A-leverantörer stod de strategiska leverantörerna för en något högre 

inköpskostnad än hävstångsleverantörerna. De strategiska leverantörerna innefattade 

systemleverantörer och energibolag som AO Elhandel har samarbetsavtal med. 

Hävstångsleverantörerna var till stor del telemarketingbolag och säljkonsulter vilka 

respondenterna bedömde fanns många alternativ till.  

Av B-leverantörerna stod semi-hävstångsleverantörerna för den största delen av 

inköpskostnaden och de levererade radioreklam, konsulttjänster och konferenser. De semi-

strategiska leverantörerna utgjordes bland annat av en branschorganisation och en 

advokatfirma.  

För C-leverantörerna stod rutinleverantörerna för den största delen av inköpskostnaden. 

Dessa leverantörer tillhandahöll drivmedel, annonser och arbetskläder. AO Elhandels 

flaskhalsleverantörer innefattar bland annat företagsföreningar som anordnar 

företagsmingel och leverantör av finansiell information.  

6.7 AO Energitjänster 
År 2012 hade AO Energitjänster en total inköpskostnad på 20,2 miljoner kronor fördelad på 

126 leverantörer. Vid en närmare granskning av AO Energitjänsters leverantörsbas för 2012 

framkom det att rörmokare, reglersystem, värmeväxlare och besiktningar utgjorde en stor 

av inköpen.  
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6.7.1 ABC-klassificering 
Resultatet av ABC-klassificeringen för AO Energitjänster visar på en fördelning i respektive 

klass enligt Tabell 10. 
Tabell 10 ABC-klassificering för AO Energitjänster 

AO Energitjänster A B C 

% av volymvärde 79,55 % 15,74 % 4,71 % 

% av leverantörer 6,35 % 19,05 % 74,60 % 

Antal leverantörer 8 24 94 

 
Fördelningen visar att åtta leverantörer stod för 80 % av AO Energitjänsters totala 

inköpskostnad under 2012 samtidigt som 94 av leverantörerna stod för 5 % av den totala 

inköpskostnaden.  

6.7.2 Matrisen 
För AO Energitjänster togs ingen leverantör bort vid bestämningen av leveransrisken. 

Resultatet av ABC-klassificeringen och intervjuer angående leveransrikens presenteras i 

Matrisen i Figur 37. 

 
Figur 37 Matrisen för AO Energitjänster 

För AO Energitjänsters A-leverantörer låg den största inköpskostnaden inom det strategiska 

området där leveransrisken är hög. De strategiska leverantörerna innefattade bland annat 

stora rörmokarfirmor, material till värmeväxlare samt energikonsulter. De A-leverantörer 

med låg leveransrisk innefattade mindre rörmokarfirmor och biladministrationsföretag.  

När det kommer till AO Energitjänsters B-leverantörer stod semi-hävstångsleverantörerna 

för den största inköpskostnaden. Dessa leverantörer levererade allt ifrån pellets, telefoni och 
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konsultutredningar. De semi-strategiska leverantörerna tillhandahöll reservdelar till 

värmeväxlare, en viss typ av besiktningstjänster och mätinstrument.  

AO Energitjänsters rutinleverantörer stod för den största delen av C-leverantörerna. Dessa 

leverantörer innefattade verktygsgrossister, hotell och arbetskläder. De C-leverantörer med 

hög leveransrisk, så kallade flaskhalsleverantörer, tillhandahöll exempelvis specialiserade 

tjänster som beräkning av graddagar, reglerutrustning och energibolag.  

6.8 DB Stadsnät 
År 2012 hade DB Stadsnät en total inköpskostnad på 27,9 miljoner kronor fördelad på 184 

leverantörer. Vid en närmare granskning av DB Stadsnäts leverantörsbas för 2012 framkom 

det att reklambyråer, konsulter och underhåll av stadsnätet utgjorde en stor del av inköpen.  

6.8.1 ABC klassificering 
Resultatet av ABC-klassificeringen för DB Stadsnät visar på en fördelning av respektive klass 

enligt Tabell 11. 
Tabell 11 ABC-klassificering för DB Stadsnät 

DB Stadsnät A B C 

% av volymvärde 79,40 % 16,08 % 4,53 % 

% av leverantörer 7,61 % 18,48 % 73,91 % 

Antal leverantörer 14 34 136 

 
Fördelningen visar att 14 leverantörer stod för cirka 80 % av DB Stadsnät totala 

inköpskostnad under 2012 samtidigt som 136 leverantörer stod för cirka 5 % av den totala 

inköpskostnaden.  

6.8.2 Matrisen 
För DB Stadsnät togs en B-leverantörer bort vid bestämningen av leveransrisken vilket 

motsvarar 64 000 kronor. Denna leverantör klassificerades inte i Matrisen då representanter 

för DB Stadsnät inte kunde svara på hur stor leveransrisken var för denna leverantör. 

Resultatet av ABC-klassificeringen och intervjuer angående leveransrikens presenteras i 

Matrisen i Figur 38. 
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Figur 38 Matrisen för DB Stadsnät 

För DB Stadsnäts utgjorde de strategiska leverantörerna den största delen av A-

leverantörerna. Dessa leverantörer utgjordes bland annat av IT-tjänster och produkter samt 

servicearbeten i Eskilstuna där DB Stadsnät måste använda EEM:s egen serviceorganisation 

vid utbyggnad av bredband i Eskilstuna. Hävstångsleverantörerna utgjordes till stor del av 

resurskonsulter, advokatbyrå och e-kommunikationskonsulter.  

Den största delen av B-leverantörerna utgjordes av semi-hävstångsleverantörerna. Dessa 

leverantörer utförde exempelvis reklam och marknadsföringstjänster, webbplattform och 

frakter. De semi-strategiska leverantörerna bestod bland annat av tidningar som DB Stadsnät 

utnyttjar för annonser av olika slag, hyror för fastigheter och access switchar för 

bredbandsnätet.  

Rutinleverantörerna utgjorde den största delen av C-leverantörerna. Dessa leverantörer 

tillhandahöll bland annat resor, telefoni och konferenser. Flaskhalsleverantörerna bestod till 

stor del av fastighetsägare som DB Stadsnät hyr lokaler av.  

6.9 DB Elnät 
År 2012 hade DB Elnät en total inköpskostnad på 121,4 miljoner kronor fördelad på 515 

leverantörer. Vid en närmare granskning av DB Elnäts leverantörsbas för 2012 framkom det 

att elmateriel, nätstationer, teknikkonsulter, elmätningssystem och elmätare var varor och 

tjänster som DB Elnäts leverantörer levererade.  

6.9.1 ABC-klassificering 
Resultatet av ABC-klassificeringen för DB Elnät visar på en fördelning av respektive klass 

enligt Tabell 12. 
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Tabell 12 ABC-klassificering för DB Elnät 

DB Elnät A B C 

% av volymvärde 80,26 % 15,21 % 4,53 % 

% av leverantörer 6,60 % 17,28 % 76,12 % 

Antal leverantörer 34 89 392 

Fördelningen visar att 34 leverantörer stod för 80 % av DB Elnäts totala inköpskostnad under 

2012 samtidigt som 392 av leverantörerna stod för 5 % av den totala inköpskostnaden.  

6.9.2 Matrisen  
För DB Elnät togs två B-leverantörer bort vid bestämningen av leveransrisken vilket 

motsvarade 160 104 kronor. Dessa leverantörer klassificerades inte i Matrisen då 

representanter för DB Elnät inte kunde svara på hur stor leveransrisken var för dessa 

leverantörer. Resultatet av ABC-klassificeringen och intervjuer angående leveransrisken 

presenteras i Matrisen i Figur 39. 

 
Figur 39 Matrisen för DB Elnät 

För DB Elnäts A-leverantörer stod de strategiska leverantörerna för den största delen av 

inköpskostnaden. Dessa leverantörer levererade bland annat elmätare, nätstationer och 

miljöbränsle. DB Elnäts hävstångsleverantörer tillhandahöll exempelvis entreprenader och 

konsulter av olika slag.  

DB Elnäts B-leverantörer semi-strategiska leverantörerna stod för en något högre 

inköpskostnad än leverantörerna med låg leveransrisk. De semi-strategiska leverantörerna 

tillhandahöll bland annat lantmäteritjänster, helikopterbesiktning och fjärrkontrollsystem av 

drift medan semi-hävstångsleverantörerna tillhandahöll konsulter av olika slag, resor och 

verktyg.  
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För C-leverantörernas del stod rutinleverantörerna för den största delen av 

inköpskostnaden. Av dessa leverantörer köpte DB Elnät exempelvis drivmedel, tvättning av 

arbetskläder och kontorsmateriel. Exempel på DB Elnäts flaskhalsar var leverantörer av 

besiktning av elanläggningar och reservdelar till gamla ställverk. 

6.10 Support 
År 2012 hade Support en total inköpskostnad på 51,7 miljoner kronor fördelad på 370 

leverantörer. Vid en närmare granskning av Supports leverantörsbas för 2012 framkom det 

att faktureringssystem, datorer, telefoni, presentartiklar, bemanningsföretag och 

reklambyråer utgjorde en stor del av inköpen.  

6.10.1 ABC-klassificering 
Resultatet av ABC-klassificeringen för Support visar på en fördelning av respektive klass 

enligt Tabell 13. 
Tabell 13 ABC-klassificering för Support 

Support A B C 

% av volymvärde 80,08 % 15,39 % 4,54 % 

% av leverantörer 9,46 % 21,62 % 68,92 % 

Antal leverantörer 35 80 255 

Fördelningen visar att 35 leverantörer stod för 80 % av Supports totala inköpskostnad under 

2012 samtidigt som 255 av leverantörerna stod för 5 % av den toatala inköpskostnaden.  

6.10.2 Matrisen 
För Support togs fyra B-leverantörer bort vid bestämningen av leveransrisken vilket 

motsvarade 304 265 kronor. Dessa leverantörer klassificerades inte i Matrisen då 

representanter för Support inte kunde svara på hur stor leveransrisken var för dessa 

leverantörer. Resultatet av ABC-klassificeringen och intervjuer angående leveransrisken 

presenteras i Matrisen i Figur 40. 
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Figur 40 Matrisen för Support 

Den största inköpskostnaden för Supports A-leverantörer stod hävstångsleverantörerna för 

och dessa leverantörer tillhandahöll datorer, bemanning samt restaurang- och städtjänster. 

De strategiska leverantörerna erbjöd faktureringssystem, affärssystem och lokaler.  

För Supports B-leverantörer stod semi-hävstångsleverantörerna för den största delen av 

inköpskostnaden. Dessa leverantörer innefattar reklambyråer, flyttfirmor och 

kontorsmateriel. De semi-strategiska leverantörerna var systemleverantörer av olika slag, 

branschorganisationer samt lantmäteritjänster.  

Supports rutinleverantörer stod för en större inköpskostnad än flaskhalsleverantörerna. 

Bland rutinleverantörerna fanns fotografer, konferensgårdar, tryckerier och taxibolag. 

Supports flaskhalsar innefattade bland annat företag som levererar internetdomäner och 

mobiltelefonoperatör med bra täckning utanför storstadsområden.  

6.11 Strategier för förflyttningar inom Matrisen 
I detta avsnitt beskrivs hur ME kan applicera olika förflyttningsstrategier inom Matrisen. 

Specifika leverantörer och leverantörsgrupper har valts ut för att exemplifiera hur ME kan 

utnyttja förflyttningar inom Matrisen för att minska beroendet av leverantörerna.  

6.11.1 Strategiska leverantörer 
Enligt Gelderman och van Weele (2003) och Caniëls och Gelderman (2005) kan ett företag 

vara låst till en leverantör på grund av patent, monopol eller höga transaktionskostnader. Ett 

exempel på en leverantör där höga transaktionskostnader orsakar en positionslåsning är IFS, 

ME:s leverantör av affärssystem. Ytterligare en typ av leverantörer som orsakar 

positionslåsning är leverantörer av högteknologiska produkter där reservdelar och service 
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måste utföras av originalleverantören för att garantier ska gälla. Vissa leverantörer äger även 

ritningarna vilket försvårar för ME att hitta alternativa leverantörer.  

ME har inte ingått i några strategiska partnerskap enligt Hill och Hill (2009) och Geldermans 

och van Weeles (2003) definitioner utan det närmaste strategiskt partnerskap som 

författarna identifierade var inköpscentralerna EFO AB och Värmek. ME är delägare i båda 

inköpscentralerna, vars syfte är att genom konsoliderade inköpsvolymer kunna förhandla 

fram bättre priser till dess medlemmar. En fördel med Värmek är även att ME kan minska 

sina administrativa kostnader då upphandlingar, utvärderingar och förhandlingar redan är 

genomförda och Värmeks medlemmar bara kan göra avrop för det materiel som behövs. ME 

väljer själva om de vill göra avrop via Värmek eller göra en egen upphandling.  Gadde och 

Håkansson (2007) talar även om nackdelarna med att ingå partnerskap, exempelvis minskad 

förhandlingsfrihet och en minskad försörjningstrygghet vilka självklart måste övervägas 

innan beslut tas.  

6.11.2 Flaskhalsleverantörer 
Flaskhalspositionen är oönskad då det innebär att leverantören kan sätta höga priser och 

hålla en låg servicegrad då det finns få alternativ (van Weele, 2012). Den ena typen av 

flaskhalsar handlar exempelvis om att ME är tvungna att anlita andra energibolag för att 

stänga av elen när ME:s kunder i andra delar av landet inte betalar elräkningen. ME måste 

även anlita myndigheter som Riksarkivet ibland för att få fram gamla dokument. När det 

gäller andra energibolag och myndigheter finns det inte någon möjlighet för ME att byta 

leverantörer och ME får därmed finna sig i denna låsta position och endast sträva efter att 

hålla nere de administrativa kostnaderna. Den andra typen av flaskhalsar som identifierades 

var exempelvis reservdelar till gamla ställverk. Det finns en leverantör som har specialiserat 

sig på att ta hand om delar från gamla ställverk som rivs. Ett sätt för ME att undvika denna 

beroendeposition skulle vara att bygga nya ställverk, denna kostnad måste givetvis ställas 

mot reservdelskostnaden.  

6.11.3 Rutinleverantörer 
För rutinleverantörer finns det två strategier att välja på. ME kan välja att samla ihop 

inköpsvolym och lägga på en leverantör för att öka förhandlingskraften och om det inte går 

så återstår det att minska de administrativa kostnaderna kring rutinleverantörerna eftersom 

hanteringskostnaden ofta är högre än inköpskostnaden. (van Weele, 2012; Gelderman och 

van Weele, 2003; Caniëls och Gelderman, 2005). I enlighet med Hill och Hill (2009) är priset 

den avgörande faktorn om kvalitetskraven är uppfyllda för denna typ av inköp och behovet 

av kontakt med leverantören är inte lika omfattande som för andra större och mer komplexa 

inköp. Detta gör det lämpligt att använda någon form av e-handelslösning för att på så vis 

minska de administrativa kostnaderna.  

I QV för 2012 uppdagades det att det finns flera små tryckerier som levererar trycksaker till 

ME. Beloppen på varje leverantör är litet vilket innebär höga hanteringskostnader. Genom 

att koncentrera inköpen av trycksaker till en leverantör, så kallad pooling-strategi, skulle 

administrativa kostnader minska och eventuellt leda till bättre priser. Detta ligger i linje med 
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Gaddes och Håkanssons (2007) resonemang om att alla registrerade leverantörer innebär 

kostnader som kan undvikas genom att minska leverantörsbasen.  

För rutinleverantörer där pooling-strategin inte är möjlig gäller det att hålla de 

administrativa kostnaderna så låga som möjligt. Johan Svartengren ansåg att det bästa sättet 

att hålla nere de administrativa kostnaderna för rutinleverantörer var att låta en inköpare 

vara ansvarig för alla rutinleverantörer. I praktiken innebär att inköparen inte hinner med 

alla leverantörer och därmed ägnas mindre tid åt C-leverantörer och en del rationaliseras 

bort. Detta leder till att övriga inköpare kan fokusera på mer betydelsefulla leverantörer till 

stor del tack vare att utsedd inköpare är den enda som ansvarar för rutinleverantörerna. 

6.11.4 Hävstångsleverantörer 
Gelderman och van Weele (2003) och Caniëls och Gelderman (2005) beskriver denna 

position som eftersträvansvärd då företaget kan utnyttja konkurrensen som råder på 

marknaden för att uppnå bättre priser vilket ger större genomslag då det gäller stora 

inköpskostnader. Gadde och Håkansson (2007) poängterar dock att flera leverantörer inte 

nödvändigtvis måste innebära prispress eftersom leverantörer kan komplettera varandra. Ett 

område där ME utnyttjar konkurrensutsatt budgivning i hög grad var entreprenadmarknaden 

där ME har knutit sex leverantörer till sitt grävavtal. Författarna upptäckte under denna 

studie inte någon hävstångsleverantör som ME borde inleda ett strategiskt partnerskap med.  
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7 Jämförande av klassificeringsmetod  
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bild av skillnader i de olika klassificeringssätten som 

författarna genomförde.  

Då författarna gjorde en ABC-klassificering för både koncernen och alla AO och DB för sig 

samt undersökte leveransrisken med utgångspunkt i både koncernen och de enskilda AO och 

DB för sig, som underlag för utvärdering, framkom det skillnader i resultatet av 

klassificeringarna som diskuteras djupare i avsnitt 7.1 och avsnitt 7.2.  

7.1 Skillnader i ABC-klassificeringen 
En jämförelse av ABC-klassificeringen för hela koncernen och varje AO och DB för sig visas i 

Tabell 14. I tabellen syns hur stor andel av samt antal leverantörer för respektive AO/DB som 

blev A- eller B-leverantörer i ABC-klassificeringen för hela koncernen. Författarna valde att 

inte särskilja A- och B-klassen på koncernnivå vid denna jämförelse med motiveringen att A- 

och B-leverantörerna står för 95 % av den totala inköpsvolymen, vilket är den absoluta 

majoriteten av inköpsvolymen och därmed har hög prioritet jämfört med C-klassen. 

Suboptimering enligt författarna definierades som de fall då en A- eller B-leverantör för 

något AO/DB klassades som C-leverantör på koncernnivå. Detta då C-leverantörerna ska 

ägnas låg prioritet enligt resonemanget ovan.  
Tabell 14 Jämförelse av ABC-klasificeringarna mellan varje AO/DB med hela koncernen 

AO/DB Klass 
Koncernen 
A/B 

Antal 
leverantörer  

AO/DB Klass Koncernen 
A/B 

Antal 
leverantörer 

 
A 100 % 58 av 58  A 100 % 16 av 16 

AO Värme B 97 % 111 av 114 AO Kraft B 69 % 20 av 29 

 
C 11 % 68 av 597  C 26 % 40 av 153 

 
Totalt 31 % 237 av 769  Totalt  76 av 198 

 
A 100 % 30 av 30  A 100 % 15 av 15 

AO Vatten B 80 % 53 av 66 AO Service B 100 % 27 av 27 

 
C 20 % 50 av 250  C 26 % 63 av 242 

Totalt Totalt 38 % 133 av 346  Totalt 43 % 105 av 242 

 
A 100 % 19 av 19  A 100 % 8 av 8 

AO Elhandel  B 39 % 11 av 28 AO Energitjänster B 63 % 15 av 24 

 
C 19 % 15 av 79  C 31 % 29 av 94 

 
Totalt 36 % 45 av 126  Totalt 55 % 52 av 126 

 
A 100 % 14 av 14  A 100 % 34 av 34 

DB Stadsnät B 59 % 20 av 34 DB Elnät  B 64 % 57 av 89 

 
C 15 % 21 av 136  C 15 % 57 av 392 

 
Totalt 30 % 55 av 184  Totalt 29 % 148 av 515 

 
A 100 % 35 av 35     

Support B 36 % 29 av 80     

 
C 9 % 23 av 255     

 
Totalt 24 % 87 av 370     
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En närmare analys visar att samtliga A-leverantörer för alla AO/DB blev A- eller B-leverantör i 

koncernens klassificering, ingen hamnade på C-nivån. För B-leverantörerna för varje AO/DB 

hamnade 36 % till 100 % av B-leverantörerna som A- eller B-leverantörer på koncernnivå. 

Den stora skillnaden berodde av två orsaker, dels hur stor total inköpskostnad respektive 

AO/DB hade och dels i vilken utsträckning respektive AO/DB delar leverantörer.  

AO Värme och AO Service hade 97 % respektive 100 % av sina B-leverantörer som A- eller B-

leverantörer på koncernnivå. AO Värme hade 2012 den i särklass största inköpskostnaden 

vilket innebär att AO Värmes leverantörer får en hög placering sett till hela koncernens 

leverantörer även om inget annat AO/DB anlitar samma leverantör. AO Service hade den 

näst största inköpskostnaden vilket tillsammans med det faktum att deras inköp till stor del 

även delas av andra AO/DB blev alla leverantörer A- eller B-leverantörer på koncernnivå. För 

DB Elnät däremot, som hade den tredje största inköpskostnaden 2012, blev endast 64 % av 

B-leverantörerna A- eller B-leverantörer vilket kan förklaras med att deras verksamhet 

kräver specifika inköp genom leverantörer som inte övriga AO/DB anlitar.  

AO Elhandel och Support hade den lägsta andelen B-leverantörer, endast 39 % respektive 36 

%, som blev A- eller B-leverantörer på koncernnivå. AO Elhandel hade den lägsta 

inköpskostnaden samtidigt som deras inköp skiljer sig väsentligt från övrig verksamhet då AO 

Elhandel exempelvis anlitar mycket telemarketingföretag och reklambyråer vilket 

tillsammans gör att de enskilda leverantörerna inte får en tillräckligt hög inköpskostnad för 

att placeras som A- eller B-leverantör på koncernnivå. Support hade trots en relativt hög 

inköpskostnad totalt sett, femte största inköpskostnaden av nio undersökta områden, den 

lägsta andelen B-leverantörer bland A- och B-leverantörerna tillsammans med AO Elhandel. 

Detta beror till stor del på att Support precis som AO Elhandel hade flera unika leverantörer, 

såsom exempelvis utbildningsföretag, tryckerier och diverse system som koncernen 

använder sig av.  

Alla A-leverantörer på koncernnivå enligt 2012 års klassificering var inte A- eller B-

leverantörer i klassificeringen för AO och DB för sig. I Tabell 14 visades hur stor del av 

respektive AO/DB:s C-leverantörer som var A-leverantörer på koncernnivå. Denna andel 

varierar från 9 % till 31 %. Ett exempel på detta under 2012 var Telia Sonera som var en A-

leverantör på koncernnivå men för fem av nio AO/DB var en C-leverantör, för de resterande 

fyra AO/DB var Telia Sonera en B-leverantör. Utspridd på varje AO/DB blev kostnaden för 

Telia Sonera inte så stor men den ackumulerade summan resulterade i en A-leverantör på 

koncernnivå.   

Sammanfattningsvis kan det sägas att det inte blir någon omfattande suboptimering 

gällande A- eller B-leverantörerna för varje AO/DB vid en klassificering på koncernnivå vilket 

resonemanget ovan visade.  

7.2 Skillnader i leveransrisk 
Då klassificeringen omfattar drygt 1 850 leverantörer beslutade författarna att till en början 

undersöka A–leverantörerna, det vill säga 140 stycken leverantörer. Genom att intervjua AO 
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och DB fick författarna fram svar om leveransrisken, det vill säga leverantörernas kritiskhet. 

Författarna valde att intervjua personal på inköpsavdelningen för att utvärdera alternativet 

då hela koncernen var utgångspunkten. Genom att jämföra A-leverantörernas kritiskhet 

utifrån koncernnivå respektive AO/DB-nivå sammanställdes analysen i Tabell 15, där 

leverantörerna är indelade i kritisk respektive icke-kritisk. Då respondenten inte visste svaret 

antecknades detta som tomma fält. 

Författarna hade möjlighet att utifrån insamlad data både jämföra leverantörernas 

volymvärde samt antalet. Då samma leverantör kan ingå flera gånger, det vill säga i flera AO 

och DB, medan den endast finns med en gång för koncernen kunde författarna inte jämföra 

antalet leverantörer för koncern- respektive AO/DB-nivå. Däremot jämfördes volymvärdet 

hos leverantörerna utifrån hur dessa delats in efter kritiskhet utifrån koncernen respektive 

utifrån AO/DB.  
Tabell 15 Jämförelse mellan koncernens A-leveratörer och AO/DB:s A-leverantörer med fokus på kritiskhet 

  Jämförelse koncernens A och AO/DB:s A 

Inköpsvolym Koncern DB/AO sammanlagt Skillnad 

Kritisk 215 770 686 kr 215 157 585 kr 613 101 kr 

% av totala antalet A-leverantörer   29,16 % 29,07 % 0,08 % 

Icke-kritisk 461 670 454 kr 513 375 143 kr -51 704 689 kr 

% av totala antalet A-leverantörer   62,38 % 69,37 % -6,99 % 

Icke-bedömda A-leverantörer 62 606 076 kr 41 512 177 kr 21 093 899 kr 

% av totala antalet A-leverantörer   8,46 % 5,61%  2,85 % 

På koncernnivå ansågs cirka 215 miljoner kronor, motsvarande 29,16 % av A-leverantörernas 

totala volymvärde, ligga hos de kritiska leverantörerna medan motsvarande förfarande på 

AO/DB-nivå gav 600 000 kronor mindre, det vill säga 29,07%. Skillnaden blir marginell, 0,08 

%, vilket tyder på att det skulle ge ungefär samma resultat volymmässigt genom att utgå från 

koncernen som att utgå ifrån AO och DB. 

På koncernnivå ansågs cirka 462 miljoner kronor ligga hos de icke-kritiska leverantörerna, 

vilket motsvarar cirka 62 % av det totala volymvärdet. Motsvarande förfarande gav cirka 513 

miljoner kronor vid utgångspunkt från AO/DB, vilket motsvarar drygt 69 % av det totala 

volymvärdet. Genom att utgå från koncernen skulle den icke-kritiska A-leverantörsvolymen 

alltså ge 51 miljoner kronor mindre, motsvarande cirka 7 % i skillnad i volymvärde. 

Mängden av A-leverantörerna oklassificerat volymvärde är cirka 62 miljoner kronor, det vill 

säga 8,46 % med utgångspunkt från koncernen jämfört med cirka 41 miljoner, vilket är 5,61 

% av volymvärdet vid utgångspunkt från AO/DB. Detta innebär att genom att utgå ifrån 

AO/DB kunde cirka 3 % mer av volymvärdet bedömas utifrån leveransrisk jämfört med att 

utgå ifrån koncernen, vilket motsvaras av ett volymvärde på cirka 21 miljoner kronor. 

Resonemanget ovan indikerar att genom att utgå ifrån AO och DB, till skillnad från att utgå 

från hela koncernen, dels ger mer information att grunda analysen på samt att en större del 

av inköpsvolymen och därmed även antalet leverantörer anses kritiska. Ett exempel på en 

leverantör vars leveransrisk skiljer sig åt mellan olika AO/DB där leverantören var 
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representerad under 2012 var Elektroskandia. DB Elnät köpte under 2012 mest av 

Elektroskandia i ME-koncernen, DB Elnät stod för 81 % av koncernens inköp hos 

Elektroskandia. I Tabell 16 visas vilka AO och DB som köpte av Elektroskandia under 2012. 
 
Tabell 16 Leveransrisk för Elektroskandia 

AO/DB Leveransrisk 

Elnät 3 

Energitjänster 8+ 

Kraft 4-7 

Service 4-7 

Support Okritisk 

Vatten 4-7 

Värme 4-7 

Elhandel Okritisk 

Enligt Tabell 16 ovan var DB Elnät det enda AO/DB som bedömde leveransrisken för 

Elektroskandia som 3. För de övriga AO/DB bedömdes leveransrisken för Elektroskandia vara 

låg. Detta berodde på att Elektroskandia är en elteknikgrossist där DB Elnät kan utnyttja 

sortimentet mer än de övriga AO/DB som köper verktyg och materiel på Elektroskandia som 

återfinns hos fler grossister. I fallet med Elektroskandia kan det vara lämpligt att klassa den 

som kritisk eftersom DB Elnät som är den största kunden hos Elektroskandia och för DB Elnät 

finns det ett begränsat antal alternativ.  

Ett annat exempel där leveransrisken skilde sig åt mellan olika AO/DB under 2012 var 

entreprenadfirmor. AO Kraft anlitar entreprenörer för att utföra anläggningsarbeten i 

vatten, detta är inte något som alla entreprenörer har kompetens att utföra.  Under 2012 

anlitade AO Kraft NCC Construction Sverige och Svevia för denna typ av arbeten, där NCC 

Construction Sverige var AO Krafts största leverantör sett till inköpskostnad.  AO Service är 

det AO/DB med störst inköpskostnad hos NCC Construction, vilket motsvarar 73 % av 

inköpskostnaden hos NCC Construction. AO Kraft står för 95 % av den totala 

inköpskostnaden hos Svevia. I Tabell 17 visas samtliga AO och DB som anlitade NCC 

Construction Sverige och Svevia under 2012.  
Tabell 17 Leveransrisk för NCC och Svevia 

AO/DB Leveransrisk 

NCC 

Leveransrisk 

Svevia 

Elnät 4-7 - 

Stadsnät 4-7 - 

Kraft 3 3 

Service 4-7 4-7 

Värme 4-7 okritisk 

Vatten  4-7 
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Enligt informationen angående leveransrisken framgår det att AO Kraft är det enda AO/DB 

som har bedömt leveransrisken som 3 medan övriga AO och DB som anlitade dessa 

leverantörer bedömde leveransrisken som 4-7. Detta berodde på att övriga AO och DB 

anlitade NCC Construction Sverige och Svevia för betydligt enklare arbeten där det finns fler 

alternativ att välja på. I fallet med Svevia bör den klassas som kritisk på samma sätt som 

Elektroskandia ovan eftersom AO Kraft står för den i särklass största delen av 

inköpskostnaden. AO Kraft var under 2012 den näst största kunden hos NCC Construction 

med 22 % av inköpskostnaden, AO Service stod för 73 % av inköpskostnaden. Med detta i 

åtanken anser författarna att NCC Construction (i perspektivet som leverantör till ME) med 

hjälp av handpåläggning kan klassas som kritisk och därmed styras som kritisk för hela 

koncernen.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att det genom att undersöka leveransrisken för varje AO 

och DB för sig framträder den specifika leveransrisken för det som varje leverantör levererar 

till varje AO och DB. Bedömningen av leveransrisken för hela koncernen som författarna 

gjorde tillsammans med inköpsavdelningen skedde på en mer övergripande nivå dels på 

grund av att antal leverantörer är väldigt stort och dels på grund av att inköpsorganisationen 

är ny och därmed är kunskapen kring enskilda leverantörer inte lika stor som hos 

användarna ute i koncernen. Genom att utgå från varje AO och DB för sig framkommer det 

vilka leverantörer som är speciella för respektive verksamhet och det därmed kan finnas 

behov av handpåläggning vad gäller placeringen i Matrisen.  
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8 SWOT-analys 
I detta kapitel redovisas SWOT-analysen för den av författarna framtagna 

klassificeringsmetoden, där aspekter som klassificeringsnivå, klassificeringsmodell samt 

klassificeringsperspektiv analyseras. SWOT-analysen gör sedan en grund för delar av de 

rekommendationer och slutsatser som tas upp i kapitel 9.  

I Figur 41 sammanfattas SWOT-analysen för ME och utförligare beskrivningar av styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot beskrivs i nedanstående avsnitt. Då författarna undersökte 

klassificeringsalternativ ur ME:s perspektiv (se kapitel 1.5 Studerat system) gjordes analysen 

ur ett övervägande internt perspektiv, vilket medförde fler styrkor och svagheter än 

möjligheter och hot. Författarnas analysslutsatser kring klassificeringsmetoden återfinns 

nedan. 

 

Figur 41 SWOT-analys 

Svagheter 

Metod 
-Behov av  kompetens och tidskrävande med 
uppföljning 
-Viss oenighet om relevans inom 
organisationen 
Perspektiv 
-Risk för statisk leventörsbas 
-Påbörjat arbete med artikelnummerstruktur 
(SSG) 
Leveransrisk 
-Risk för subjektivitet vid bedömning 
-AO/DB homogen bedömning 
-Stort antal leverantörer, särskilt 
Rutinleverantörer 
-Tidskrävande/resurskrävande arbete 
 ABC 
-Risk för suboptimering för AO/DB 
-Avgöra handpåläggning 
Nivå 
-AO/DB:s avsaknad av helhetspersperktiv 

 

 

Styrkor 

Metod 
-Majoritetsvilja till genomförande inom 
organisationen, påbörjat arbete 
Perspektiv 
-Klassificering på leverantör underlättar 
leverantörsbedömning 
-Kontinuerligt arbete och uppdatering av 
klassificering 
Leveransrisk 
-Medverkan av inköpspersonal 
-Avtalsdatabas,/samordning kan minimera 
antalet leverantörer 
-AO/DB:s leverantörs- och 
marknadskompetens 
-Endast ABC-klassificering  som kriterium 
-Handpåläggning 
ABC 
-Begränsad suboptimering 
-Möjlighet till handpåläggning 
-Icke-tidskrävande och enkelt 
Nivå 
-Medverkan av inköpspersonal 

 

Hot 

Metod 
-Nya och "bättre" teorier 
Leveransrisk 
-Marknadens utformning 
-Risk för missvisande leveransriskbedömning 

 

 

Möjligheter 

Metod 
-Medvetenhet inom organisationen 
Perspektiv 
-Leverantörsklassificeringen ger annan 
(ytterligare en) synvinkel än artikelklassificering 
Leveransrisk 
-Positiva marknadsförändringar 
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8.1 Styrkor och svagheter 
I denna studie undersökte författarna metoden att klassificera ME:s inköpta varor och 

tjänster, vilket resulterade i valet av Matrisen. Under intervjuer och samtal med ME:s 

medarbetare bildade författarna sig en uppfattning om åsikterna kring klassificeringsarbetet, 

där det framkom att majoriteten av organisationen har en positiv inställning till densamma. 

En svaghet är dock att det finns tvivelaktigheter mot klassificeringsarbetet inom vissa 

AO/DB. För en lyckad klassificering anser författarna att det är önskvärt med en enad positiv 

inställning till klassificeringsarbetet. För att uppnå detta krävs ett aktivt arbete, från bland 

annat inköpsavdelningen, där syftet och målet med arbetet samt den positiv effekt som kan 

uppnås för verksamheten tydliggörs. Författarna anser att en enad positiv inställning bland 

de ledande profilerna inom ME, är önskvärd för att på bästa sätt få med sig hela 

organisationen. 

 

För att lyckas fullfölja klassificeringsarbetet krävs det kunskap om Matrisen. Det krävs också 

kontinuerligt arbete med uppföljning av marknadsläget och därmed leverantörernas 

placering i Matrisen. De två sistnämnda delarna tar en del tid i anspråk, vilket kan ses som en 

svaghet för metoden. I och med att arbetet är påbörjat och medvetenheten kring 

klassificeringen finns, har dock ME tagit sig en bit på vägen mot en lyckad fortsatt 

klassificering. 

Författarna valde att utföra/undersöka varu- och tjänsteklassificering ur ett 

leverantörsperspektiv.  En svaghet med detta perspektiv är att det är just leverantören som 

klassificeras och tilldelas strategier, inte funktionen som densamma faktiskt utgör. Med 

funktion menas de varor och tjänster som ME är i behov av och leverantören levererar. 

Författarna uppmärksammar risken att ME inte ser till alternativen på leverantörer som kan 

fylla samma funktion utan inskränker sig till att applicera strategier för att förflytta de 

nuvarande leverantörerna till mer önskvärda placeringar i Matrisen. Att inte se till 

presumtiva leverantörer utan att endast se till den nuvarande leverantörsbasen kan medföra 

en form av statisitet i leverantörsbasen och ett icke utnyttjande av marknadspotentialen.  

Likt ovan resonemang kan den statiska matrisen dock motarbetas genom att avsätta tid till 

ständig undersökning av alternativa leverantörer på marknaden. Författarna anser vidare att 

en leverantörsklassificering dessutom underlättar i steget att applicera strategier efter 

klassificeringen, då strategierna lämpligen görs på leverantörer och inte på varu- och 

tjänstegrupper. Det senare skulle innebära att ME först konverterade varu- och 

tjänstegrupperna till de leverantörer som kopplades till dessa, vilket skulle kunna bli en än 

mer arbetskrävande process.  

Kriterierna som författarna valde att bedöma klassificeringen utifrån var ABC/volymvärde 

samt leveransrisk. En svaghet med leveransrisken rör svårigheten att göra en objektiv 

bedömning för AO/DB då dessa ofta har en relation (ibland personlig) till leverantörerna i 

det dagliga arbetet. En annan svaghet som kan uppstå är risken för bristande kompetens om 

Matrisen, vilket även nämndes vid beskrivningen av svagheter för Matris-klassificeringen 
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som metod. I de fall då kunskapen om Matrisen och dess kriterier varierar inom ME kan 

följden bli att exempelvis leveransriskbedömningar görs utifrån olika definitioner. Detta var 

någonting som författarna upplevde under intervjuerna. Författarna upplevde dock att 

otydligheterna kunde klargöras genom författarnas närvaro vid bedömningen och genom att 

ständig hålla en öppen diskussion kring varje leveransriskbedömning. Författarna ser att 

både objektiviteten kan behållas och en homogen bedömning kan göras genom 

motsvarande närvaro av inköpspersonal vid AO/DB:s leverantörsbedömningar.  

Ännu en svaghet för ME är koncernens stora antal leverantörer, vilka uppgick till drygt 1800 

stycken år 2012. Särskilt utmärkande är det stora antalet icke-kritiska C-leverantörer, vilka 

kräver mycket administrativt arbete, i förhållande till den icke-kritiska och relativt låga 

inköpsvolymen. Det sistnämnda kan styrkas med teori som säger att en inköpshandläggare 

som behöver ansvara för ett brett sortiment kan ha svårt att vara professionell i sitt arbete 

(Gadde och Håkansson, 2007) och att C-artiklarna (indirekt C-leverantörer enligt 

klassificeringen) skall ägnas så lite tid och resurser som möjligt då de är av minst betydelse 

för företaget ekonomiskt sett (Chu et al., 2008).  

Författarna ser dock att ME:s hantering av det stora antalet leverantörer kan underlättas i 

och med den påtänkta leverantörsdatabasen. I leverantörsdatabasen ser författarna att ME 

kan få en bättre överblick över leverantörerna och på så sätt förbättra hanteringen av dessa. 

Författarna ser vidare en styrka i att AO/DB besitter mycket kunskap om både leverantörer 

och marknadssituationen idag, tack vare det dagliga samarbetet med leverantörerna. 

En svaghet med användandet av kriteriet leveransrisk är det tidskrävande arbetet med 

kontinuerlig uppföljning av marknadsförändringar. För att spara tid är en möjlighet att göra 

endast ABC-klassificeringen och därmed endast ta hänsyn till betydelsen av 

inköpskostnaden. 

Ytterligare en svaghet med leveransrisken är det faktum att bedömningen görs utifrån en 

siffra, där skarven mellan kritisk och icke-kritisk leverantör endast skiljer sig åt med att det 

finns en enstaka leverantör mer/mindre på marknaden. Detta kan bidra till att bedömningen 

kan bli missvisande. En styrka är dock att ME har möjlighet att uppmärksamma nödvändiga 

fall av handpåläggning, likt det som författarna valde att göra i fallet med NCC Constructions 

(se kapitel 7.2 Skillnader i leveransrisk).  

En annan svaghet med kriteriet volymvärde, det vill säga ABC-klassificeringen, är risken för 

suboptimering som kan ske på grund av den varierande omsättningen och totala 

inköpskostnaden mellan de olika AO/DB. Genom att använda handpåläggning i utvalda fall 

anser dock författarna att AO/DB:s leverantörer inte nödvändigtvis suboptimeras, vilket i 

författarnas studie visades genom att alla A-leverantörer för AO/DB blev antingen A- eller B- 

leverantörer sett till hela koncernen, samt att AO:s och DB:s B-leverantörer till större delen 

blev A- eller B-leverantörer hos koncernen (se kapitel 7.1 Skillnader i ABC-klassificeringen). 

En svårighet i detta är att bedöma när handpåläggning bör ske, och vilka kriterier som skall 

användas. Detta är någonting som författarna inte har undersökt då detta avgränsades bort 
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från denna studie. En styrka med ABC-kriteriet upplever författarna vara hur enkelt och icke-

tidskrävande arbetet är då det bara krävs en enkel beräkning.  

En svaghet med att klassificera med utgångspunkt från AO/DB och inte utifrån en 

koncernövergripande nivå är svårigheten i att behålla helhetsperspektivet vid bedömning av 

leveransrisk samt volymvärdet. Enligt tidigare resonemang anser författarna dock att detta 

kan motverkas genom att inköpspersonal närvarar vid bedömningen av leveransrisk och 

eventuell handpåläggning. 

8.2 Möjligheter och hot 
Ett hot mot metoden skulle vara att nya och mer tillämpbara metoder än Matrisen dyker 

upp. Detta är omöjligt att förutse och är en risk ME måste vara villiga att ta. En möjlighet 

med metoden är att ME påbörjat införandet av Kraljics matris, som är snarlik Matrisen, och 

därmed skapat en medvetenhet kring klassificeringsmetoden och en uppmärksamhet kring 

inköpsarbetets betydande funktion inom ME. 

ME:s inledda arbete med att införa en artikelnummerstruktur av verksamhetens varor och 

tjänster gör att möjligheten för en klassificering på enskilda varor och tjänster uppstår. Då 

det inte fanns en artikelnummerstruktur för verksamheten när författarna påbörjade sitt 

arbete var en klassificering av varor/tjänster inte ett alternativ. Dock kan detta ses som ett 

hot mot att införliva leverantörsklassificeringen föreslagen av författarna. Oavsett om ME 

beslutar att genomföra en klassificering av varor och tjänster senare, kan en 

leverantörsklassificering rekommenderad av författarna dock vara ett bra komplement. 

Leverantörsklassificeringen skulle som komplement ge ytterligare ett perspektiv till varu- och 

tjänsteklassificeringen. 

Ett hot mot användandet av kriteriet leveransrisk är även att marknaden kan fluktuera och 

därigenom svårigheten att följa med i dessa svängningar. En möjlighet är dock att 

svängningarna är positiva så att leverantörernas marknader blir mer konkurrensutsatta.  
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9 Rekommendation och slutsats 
I detta kapitel presenterar författarna rekommendationen och slutsatserna som studien lett 

fram till. Klassificeringsarbetet och metodutvärderingen resulterade i svar på 

frågeställningarna för studien, och presenteras i punktform nedan. Författarna har även valt 

att utveckla tankegången på den sista frågeställningen för att förhindra eventuella 

otydligheter eller missförstånd. Författarna har valt att beskriva slutsatser för den 

metodutvärderande delen i form av punkter som följer därefter. Vidare återfinns en tabell 

med sammanställning av resultatet av klassificeringen av varor och tjänster i Bilaga 11.  

9.1 Frågeställningar 
Författarna föreslår följande, som svar på frågeställningarna: 

 Metoden som författarna rekommenderar är att genom användandet av Matrisen, ur 

leverantörsperspektivet klassificera ME:s varor och tjänster. 

 

 Gällande kriterierna för hur leverantörerna skall klassificeras rekommenderar 

författarna att ME använder sig av dels volymvärde i form av ABC-klassificering, samt 

leveransrisk i form av antalet alternativa leverantörer som finns på marknaden för 

den specifika varan/tjänsten. Författarna valde att dela in leveransrisken i kritisk 

respektive icke-kritisk, där en leverantör var kritisk då det finns en till tre leverantörer 

på marknaden, och icke-kritisk då det finns fyra eller fler leverantörer på marknaden. 

 

 Vidare rekommenderar författarna att ME utgår ifrån AO/DB vid klassificeringen, för 

att sedan sammanställa dem till en koncernövergripande klassificering av 

leverantörer, för att sedan konvertera dessa till varu- och tjänstegrupper som får 

motsvarande placering som respektive leverantör i Matrisen. Enligt författarnas 

studie har inte någon omfattande suboptimering, enligt författarnas definition, skett 

av något AO/DB vid användandet av denna metod. Författarna anser att det kan 

finnas behov av handpåläggning av vissa leverantörer, och därmed dess varor och 

tjänster, beroende på vilka kriterier för handpåläggning som ME anser väsentliga. 

Vilka kriterier som bör beaktas vid handpåläggning studerades inte i detta 

examensarbete. 

Efter att ha undersökt leveransrisken på A-nivån med utgångspunkt från koncernen 

respektive för AO/DB fann författarna att den mest naturliga vägen för klassificeringen var 

att utgå från AO och DB. Då syftet med studien var att göra en koncernövergripande 

klassificering kom författarna fram till att oavsett vilken metod som valdes skulle ett 

koncernövergripande perspektiv behöva beaktas, det vill säga att alla leverantörer 

sammanfogas till en koncernövergripande Matris. Då arbetet med klassificeringen enligt 

uppgifter från ME kommer att ske inom snar framtid baserar författarna sina antaganden på 

tillgänglig information i nuläget. Då förändringsarbetet med att centralisera den tidigare 

decentraliserade inköpsfunktionen, finns en stor del av informationen och kunskapen om 

ME:s leverantörer i dagsläget hos AO och DB. Författarna anser, efter den genomförda 
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studien, att bästa sättet att få information på är genom samtal med de olika AO/DB då dessa 

har den mest utförliga och aktuella informationen om leverantörerna och dess marknader i 

dagsläget. Detta innebär att oavsett om förfarandet blir att utgå från en 

koncernövergripande klassificering eller från AO och DB för att sedan sammanfoga dessa till 

en koncernövergripande klassificering att information kommer att behövas från AO/DB. 

Utifrån detta resonemang blir det en något tidsödande och i viss mån onödig omväg att utgå 

utifrån koncernen. Då klassificeringsarbetet kommer att utföras av inköpsavdelningen, som 

får anses ha ett koncernövergripande helhetsperspektiv, anser författarna att leveransrisken 

kommer kunna bedömas homogent över koncernen. 

9.2 Övriga slutsatser 
Punktlistan är inte ordnad efter prioritetsordning och punkterna är fristående från varandra.  

 Studien visar att ME många gånger inte är införstådda med vilka leverantörer 

företaget har, vilka varor/tjänster dessa levererar eller hur stor inköpsvolym 

leverantören står för. Detta oavsett vid frågan till inköpsavdelningen 

(koncernövergripande) eller vid frågan ute i verksamheten (AO/DB nivå). Trots att en 

stor och bred verksamhet som ME naturligt har många leverantörer, har personalen 

själva ansett att de trodde sig ha en mer verklighetstrogen uppfattning än vad som 

visat sig. Till detta kan en leverantörsdatabas vara en bidragande lösning. 

 

 Studien visar att det stora antalet leverantörer hos koncernen, främst C-leverantörer, 

bidrar till svårigheter vid klassificering av alla leverantörer. Detta då det stora antalet 

dels gör arbetet tidskrävande, och dels för på grund av svårigheten att hålla sig 

uppdaterad om leverantörsbasen. Strategier för att minska antalet leverantörer 

skulle exempelvis kunna vara pooling-strategin, vilket skulle innebära att ME gör 

inköp av en viss vara hos en viss leverantör för att förhindra impulsinköpen hos flera 

små leverantörer. Detta gäller exempelvis reklam, PR och tryckeri där författarna har 

uppmärksammat att det finns flera olika leverantörer. Ytterligare en möjlig strategi är 

ansvaret för samtliga C-leverantörerna tilldelas en anställd, vilket skulle innebära en 

stor (om ens möjlig) mängd administrativt arbete. Den ansvarige personen skulle då 

själv ”tvingas” finna strategier för att göra C-leverantörerna hanterbart många i antal. 

Detta är en strategi som skulle spara ME flera timmars administrativt arbete, och är 

en strategi som författarna har fått ta del av en erfaren inköpschef under förstudien. 

För att få en bättre överblick över antalet leverantörer i dagsläget ser ME över 

införandet av en avtalsdatabas där samtliga leverantörer och leverantörskontrakt 

skall finnas inlagda. Detta är någonting som författarna ser som ett bra hjälpmedel till 

att se över antalet leverantörer. Personalen hos ME har även en generellt positiv 

inställning till införandet av en avtalsdatabas. 

 

 Efter att ha minskat antalet leverantörer är det möjligt för ME att se över C-

leverantörerna och göra en utförligare leveransriskbedömning av dessa. Detta anser 

dock författarna borde göras i mån av tid, då C-leverantörerna inte bör prioriteras för 

A- och B-leverantörerna.  
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 Vidare är det önskvärt att ME i ett tidigt skede definierar kriterierna för 

handpåläggning, det vill säga att manuellt göra en leverantör mer eller mindre kritisk. 

Att detta bör göras i ett tidigt skede är för att få en så klar och tydlig bild av vad som 

faktiskt är viktigast för ME hos en leverantör.  

 

 Ytterligare ett ställningstagande är att efter att ha minskat antalet leverantörer, göra 

en närmare granskning av leverantörerna som ligger på nivå 4 i kritiskhet och göra en 

bedömning av om de bör förflyttas till nivå tre med handpåläggning. Detta då det är 

en så pass skarp linje mellan kritisk och okritisk leverantör. 

 

 Vid behov skulle en motsvarande bedömning fast av leverantörerna på kritiskhetnivå 

tre kunna göras för eventuell handpåläggning av leverantörer som anses vara mindre 

kritiska. 

 

 Författarna anser att medverkan av inköpspersonal vid bedömning av leveransrisk 

ute i verksamheten är extra viktig, vilket även nämndes i SWOT-analysen. Detta då 

inköpsavdelningen kan ses som en opartisk och objektiv part som håller 

helhetsperspektivet till bedömningarna. Detta för att göra en så jämförbar och rättvis 

bedömning som möjligt. 

 

 Vidare har författarna uppmärksammat att vissa leverantörer har lyckats få ME i 

beroendeställning, exempelvis genom att inte lämna ut ritningar till av ME inköpta 

enheter. Att ME inte får tillgång till ritningar leder till att leverantören får en 

monopolliknande ställning på reservdelarna till den specifika enheten. Författarna 

anser att denna typ av beroende kan minskas genom att om möjligt ställa högre krav 

på leverantören. Ett exempel på detta skulle kunna vara genom att inköpen görs 

utifrån förutsättningen att leverantören är villig att lämna ut ritningar och 

information som gör reservdelarna tillgängliga för ME även hos andra leverantörer.  

 

 Författarna anser att kontinuerligt arbete med uppföljningar på 

marknadsförändringar bör göras för att behålla en uppdaterad uppfattning om 

marknadsläget vid leverantörsupphandlingar.  

 

 Efter samtal med AO/DB har författarna fått uppfattningen att en stor del av 

kunskapen om leverantörer samt dess marknad fortfarande finns ute hos AO/DB. 

Författarna uppmuntrar till tillvaratagandet av denna information vid bedömningen 

av leverantörerna.  

 

 Författarna har även fått uppfattningen att åsikten om centraliseringen av 

inköpsfunktionen är delad inom ME, vilket gör det än viktigare med en positiv 
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framtoning vid diskussioner om centraliseringsarbetet. Detta då det är viktigt att hela 

organisationen stödjer förändringsarbetet för att det skall bli framgångsrikt. 

 

 En annan anmärkning avser det stora antalet konsulter som ME anlitar. Då 

konsulterna ofta stannar kvar i flera år och därmed får stor erfarenhet av 

organisationen, blir kunskapen värdefull för ME. Kunskapen och erfarenheten som 

konsulten besitter kan snabbt gå förlorad då det inte gäller en fast anställningsform. 

Det har framkommit vid intervjuer att ME är beroende av flera konsulter då dessa 

kan verksamheten bättre än ME själva. Därtill bör beaktas att kostnaden för en 

anställning i konsultform med stor marginal överstiger en fast anställning (se kapitel 

4.2.2)  

Med slutsatserna och rekommendationerna samt den resulterande klassificeringen ovan 

hoppas författarna att ME anser sig få en gedigen och beprövad grund att stå på vid fortsatt 

klassificeringsarbete. 
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10 Avslutande diskussion 
I detta kapitel reflekterar författarna kritiskt kring studie samt hur felkällor påverkat studien. 

I kapitlet förs även resonemang kring ämnets relevans samt vidare studier.  

10.1 Resultatet 
Studiens syfte, att utvärdera samt utföra en klassificering för ME:s varor och tjänster för att 

reducera koncernens totala inköpskostnad, ämnar vara en del av ME:s förändringsarbete 

inom inköp. 

Utvärderingen av klassificeringsmetoden, där författarna utvärderade ME:s styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot, ämnar bidra till ME:s framtida inköpsarbete. I och med 

utvärderingen för klassificeringsmetoden hoppas författarna att ME kan förhindra eventuella 

svårigheter eller onödigt arbete, genom att på förhand ha kunskap om risker av metodval. 

Studien resulterade även i alternativ till hur dessa risker kan bemötas eller elimineras, se 

kapitel 8 SWOT-analys. 

Vidare syftade studien till att utföra en klassificering av ME:s varor och tjänster. För att 

uppnå detta gjordes en klassificering av leverantörerna i Hävstångsleverantörer, Strategiska 

leverantörer, Semi-Hävstångsleverantörer, Semi-Strategiska leverantörer, Rutinleverantörer 

samt Flaskhalsleverantörer, vilket gav en indirekt klassificering av varor och tjänster. I och 

med att de klassificerade leverantörerna kan konverteras till vad leverantörerna levererar 

fås det önskade resultatet av en klassificering av koncernens varor och tjänster. Varorna och 

tjänsterna blir på motsvarande sätt klassificerade i Hävstångsvaror/tjänster, Strategiska 

varor/tjänster, Semi- Hävstångsvaror/tjänster, Semi-Strategiska varor/tjänster, 

Rutinvaror/tjänster samt Flaskhalsvaror/tjänster. En fullständig lista på resultatet av 

klassificeringen bifogas med denna rapport till ME i form av Excel-filer. Författarna har dock 

sammanställt exempel på koncernens klassificerade varor och tjänster för varje AO/DB 

respektive för koncernen i Tabell 26, se bilaga 11.  

Författarna uppmuntrar ME att, utifrån studiens resultat, arbeta proaktivt, genom 

applicering av lämpliga strategier med grund i klassificeringen, och med kontinuerlig 

uppföljning för att på kort eller lång sikt reducera koncernens totala inköpskostnader. 

Författarna hoppas att det överlämnade arbetet i form av denna rapport samt Excel-

dokumentationen ska utgöra ett stabilt grundfundament inför fortsatt klassificeringsarbete 

hos företaget. 

10.2 Kritiskt granskande och felkällor 
Efter genomförandet av denna studie har författarna noterat några felkällor som kan ha 

påverkat studiens resultat.  

För att få fram en så heltäckande bild som möjligt av leveransrisken intervjuade författarna 

sammanlagt 37 personer inom ME-koncernen. Intervjuerna genomfördes till viss del under 

stressiga förhållanden då det var många leverantörer som skulle gås igenom under en 
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begränsad tid. Då val av respondenter gjordes utifrån tidsutrymme intervjuades ibland 

personer som inte hade leverantörerna i fråga som deras ansvarsområde, vilket kunde ge 

missvisande information, exempelvis om leverantörens marknadssituation. För AO Värmes 

del inträffade detta vid vissa tillfällen och detta berodde både respondentens vilja att 

komma med svar och till viss del av författarnas strävan efter att få leveransriken kartlagd 

för så många leverantörer som möjligt.  

Ytterligare en möjlig felkälla var osäkerheten i svaren som respondenterna gav angående 

leveransrisken för varje leverantör. Författarna bad respondenten att svara på hur många 

möjliga alternativ det fanns till aktuell leverantör på och respondenterna utgick i stor 

utsträckning från sina egna kunskaper om marknaden samt de leverantörer som 

respondenten kände till. Detta innebär att det kan finnas fler leverantörsalternativ för ME 

vilket leder till att vissa leverantörer då blir mindre kritiska. Då företag strävar efter att 

minska sitt leverantörsberoende kan denna studie med nämnd felkälla i beaktning ses som 

en pessimistisk skattning av den verkliga leveransrisken. Även en optimistisk skattning av 

leveransrisken är dock möjlig, i det fall då respondenten antagit ett antal alternativa 

leverantörer på marknaden utan att vara tillräckligt uppdaterad över marknadssituationen. 

En annan notering vid bedömning av leveransrisken var en antydan till partiskhet till vissa 

leverantörer. Detta är ytterligare en aspekt som kan ge en pessimistisk skattning av 

leveransrisken, förutom den ovan nämnda angående icke-marknadskunskap. 

Respondenterna bedömde i dessa fall tjänsteleverantörer, och tenderade att lägga stor vikt 

vid den personliga relationen till konsulten och kunskapen om ME:s verksamhet som 

konsulten byggt upp. Denna skillnad i bedömning uppkom då resultatet av en tjänst skiljer 

sig åt beroende på vem som utför tjänsten vilket van Weele (2012) beskrev som 

heterogenitet. Detta innebar att bedömningen av antalet alternativa tjänsteleverantörer kan 

ha undervärderats då respondenterna i vissa fall begränsades av den personliga relationen 

till konsulten. Detta innebar att reliabiliteten för dessa intervjuer kan anses ha vissa brister 

då det inte är säkert att en annan respondent hade bedömt en specifik leverantör med 

samma leveransrisk som en annan respondent.  

Författarna avgränsade studien till att klassificera varor och tjänster på samma sätt. När det 

gäller bedömningen av leveransrisken kan den skilja sig åt beroende på om det är varor eller 

tjänster som bedöms. Då resultatet av en tjänst inte blir identiskt varje gång den utförs 

innebär detta att vem som anlitas för tjänsten kan vara viktigare än vilken tjänsteleverantör 

som anlitas. En annan viktig skillnad mellan varor och tjänster är det faktum att tjänster 

konsumeras och produceras i samma stund vilket ställer höga krav på tillgänglighet då 

behovet finns. Detta gäller inte varor i samma utsträckning då dessa kan lagras för att 

användas vid behov.  Den bedömningen av leveransrisk som författarna gjorde genom 

antalet alternativa leverantörer gick att tillämpa på både varor och tjänster på ett fullgott 

sätt, även på tjänstemarknaden spelar antalet leverantörer på marknaden roll för vilket 

förhandlingsläge Mälarenergi har. Som författarna tidigare nämnde i detta kapitel så lade 

respondenterna stor vikt vid den personliga relationen till konsulter vilket kan förklaras med 
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att resultatet av tjänsten beror av utföraren och det kan därmed vara riskfyllt att byta 

konsult eftersom ME då inte vet vilken nivå det resultatet skulle hålla.  

Efter genomförandet av denna studie och efter reflektioner över tillvägagångssättet är 

författarna i stort sett nöjda med hur studien genomfördes och hur klassificeringen gjordes. 

Det som författarna hade gjort annorlunda med facit i hand var intervjuerna i 

Datainsamlingsfasen. Dessa intervjuer tog mycket tid i anspråk och gav mest fakta åt 

nulägesbeskrivningen. Arbetet med att transkribera intervjuerna var oerhört tidskrävande 

och något som författarna förmodligen inte skulle göra igen med tanke på den information 

som framkom vid dessa intervjuer. Det positiva med att genomföra en så pass omfattande 

intervjustudie med representanter för hela koncernen var dock att författarna fick en 

mycket bra insyn och förståelse för ME som koncern. En annan positiv aspekt var att 

intervjuerna resulterade i kontakter med personer som författarna kunde nyttja för att hitta 

lämpliga respondenter vid bedömningen av leveransrisken senare under studiens gång. För 

klassificeringen hade det varit bättre med mer tid för intervjuer rörande leveransrisken 

enligt författarna, då hade exempelvis en del av ovanstående felkällor kunnat ge mindre 

inverkan på studiens resultat.  

10.3 Ämnets relevans och resultatets användbarhet 
Detta examensarbete är relevant för ME då de genomgår ett förändringsarbete av inköp 

inom hela koncernen och detta examensarbete undersöker olika sätt att genomföra 

klassificeringen på och därmed komma fram till ett lämpligt klassificeringssätt för ME. I 

denna studie genomfördes även en klassificering av ME leverantörer för 2012 vilket ABC-

klassificering och Kraljics matris är välkända klassificeringsmetoder etablerade både på 

universitet och på företag. Klassificeringar enligt ABC med volymvärde som kriterium samt 

Kraljics matris har genomförts i olika sammanhang tidigare. Det speciella med denna studie 

var att författarna även fokuserade på hur klassificeringen skulle genomföras via 

undersökningar av aspekter kring klassificeringen såsom vilken nivå klassificeringen ska utgå 

ifrån och vilka skillnader som kan uppstod. Detta är något som andra företag än ME kan ha 

nytta av då många större företag och koncernen är uppbyggda av flera bolag och enheter 

där verksamheten kan skilja sig åt.    

10.4 Vidare studier 
Då författarna inte kunde genomföra en klassificering på artikelnivå är detta något som 

skulle kunna undersökas genom fortsatta studier. En sådan studie skulle kunna leda till en 

mer noggrann kartläggning av hur inköpskostnaden hos ME är fördelad genom att specifika 

varor och tjänster kan kartläggas. En annan möjlig vidareutveckling av detta examensarbete 

skulle kunna vara att undersöka andra kriterier för exempelvis leveransrisken. Med mer 

utförliga marknadsanalyser skulle ett pålitligare slutresultat kunna nås.   

I bilaga 12 återfinns vidare ett förslag på ytterligare analys av klassificeringen av AO/DB 

leverantörer. Analysförslaget avser fördelningen på hur stor andel av inköpsvolymen som 

har klassificerats som kritisk respektive icke-kritisk för AO/DB:s A-, B- och C-leverantörer, 

som underlag för lämpliga strategier. 
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Bilaga 1 - LUF 
I denna bilaga presenteras en övergripande introduktion till LUF.   

Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
Tillsammans omsätter offentliga upphandlingar samt upphandlingar inom 

försörjningssektorerna cirka 400-500 miljarder kronor årligen. Detta innebär att dessa inköp 

har en betydande påverkan på ekonomin. Upphandlingslagstiftningen är ett eget 

rättsområde som bygger på EU-rätten. EU-samarbetet innefattar flera olika delar, däribland 

återfinns en gemensam handelspolitik.  I Fördraget om Europeiska unionens funktionsrätt 

finns EU:s grundläggande bestämmelser samlade, det så kallade EUF-fördraget. Ett 

huvudsyfte med EU-samarbetet har varit att skapa en inre marknad gemensam för hela 

unionen. Därför innehåller EU-fördraget bestämmelser kring de så kallade fyra friheterna, 

vilka innefattar fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital. I EU-fördraget ingår 

även den fria etableringsrätten. För offentlig upphandling och upphandling inom 

försörjningssektorn är följande tre bestämmelserna viktigast: (Pedersen, 2011) 

 Artikel 34 innefattar regleringen av den fria rörligheten för varor. Detta innebär att 

medlemsländerna förbjuds att vidta åtgärder som hindrar eller försvårar handeln 

med varor mellan olika länder. 

 Artikel 49 innefattar regleringen av den fria etableringsrätten, som innebär att ett 

företag från ett medlemsland har rätt att verka i andra medlemsländer. 

Medlemsländerna är enligt bestämmelserna förbjudna att missgynna eller försvåra 

för företag från andra medlemsländer. 

 Artikel 56 innefattar regleringen av den fria rörligheten för tjänster. Detta innebär att 

länder förbjuds att försvåra eller begränsa möjligheter för företag att erbjuda tjänster 

till kunder i andra medlemsländer.  

Grundläggande principer för offentlig upphandling 

Det huvudsakliga syftet med bestämmelserna i LOU och LUF är att hindra att offentliga 

medel används till att gynna specifika leverantörer, hindra handel och att leverantörer 

diskrimineras. Enligt föreskrifter i LOU och LUF samt bestämmelserna i EUF-fördraget ska 

upphandlande myndigheter eller enheter följa nedanstående fem principer: (Pedersen, 

2011) 

 Icke-diskrimineringsprincipen. Denna princip innebär att leverantörer inte får 

diskrimineras på grund av nationalitet (exempelvis etableringsland eller 

medborgarskap). Krav som endast svenska företag klarar av att uppfylla eller känner 

till får inte ställas av den upphandlande enheten eller myndigheten. Detta gäller även 

då utländska företag inte förväntas lämna anbud. Denna princip förutsätter att ingen 

skillnad görs på anbudssökande och anbudsgivare från andra kommuner och den 

upphandlande kommunen. 

 Likabehandlingsprincipen. Denna princip innebär att alla leverantörer ska behandlas 

lika och ges så lika förutsättningar som möjligt. Ett exempel på detta är att alla 
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leverantörer måste få tillgång till relevant information angående upphandlingen 

samtidigt. Vissa leverantörer får inte missgynnas eller gynnas av den upphandlande 

enheten eller myndigheten. Detta innebär exempelvis att en konsult som har varit 

med och tagit fram förfrågningsunderlaget själv inte får delta i upphandlingen 

eftersom konsulten då kan ha fått ett informationsövertag gentemot de andra 

leverantörerna. Problemet kan undvikas genom att den upphandlande enheten eller 

myndigheten möjliggör för övriga leverantörer att ta del av exempelvis resultatet av 

konsultarbetet eller bakgrundsinformation som konsulten hade tillgång till.  

 Transparensprincipen. Denna princip kallas ibland för principen om öppenhet eller 

förutsägbarhet. Detta innebär att upphandlingarna annonseras ut offentligt, 

information angående upphandlingen får inte hållas hemlig samt att leverantörerna 

som har medverkat i anbudsförfarandet meddelas resultatet. Alla handlingar i 

upphandlingen ska i princip vara offentliga handlingar. Ytterligare ett krav på den 

upphandlande enheten eller myndigheten är att hålla sig till det förfrågningsmaterial 

som leverantörerna har fått till sitt förfogande. Under upphandlingens gång får den 

upphandlande enheten eller myndigheten inte ändra upphandlingens 

förutsättningar.  

 Proportionalitetsprincipen. Denna princip innebär att åtgärder, exempelvis de krav 

som ställs i en upphandling, vidtagna av en upphandlande enhet eller myndighet inte 

får överstiga vad som är lämpligt för den aktuella upphandlingen. Kraven måste även 

vara effektiva, vilket innebär att de ska gå att kontrollera och leda till att syftet med 

upphandlingen uppnås. Det måste alltså finnas en balans mellan de krav som ställs på 

upphandlingen och målet med upphandlingen.  

 Principen om ömsesidigt erkännande. Denna princip innebär att EU:s medlemsländer 

är skyldiga att erkänna och acceptera handlingar, exempelvis betyg och certifikat, 

utfärdade av behöriga myndigheter i andra medlemsländer. Den upphandlande 

enheten eller myndigheten får inte kräva att en leverantör från ett annat 

medlemsland ska en inhemsk utbildning. Det ska räcka med att leverantören har 

motsvarande utbildning från hemlandet.  

Dessa fem EU-rättsliga principer gäller både över och under tröskelvärdena samt i alla 

upphandlingsfaser. Dessa principer gäller även leverantörer som inte deltar i den aktuella 

upphandlingen. Förutom de EU-rättsliga principerna finns det även skrivet i LOU och LUF att 

den upphandlande enheten eller myndigheten bör ta hänsyn till miljön och sociala aspekter 

om upphandlingen motiverar detta. Denna bör-regel är en svensk bestämmelse och inte en 

EU-rättslig princip. (Pedersen, 2011) 

Upphandlingsprocessen 

I Figur 42 visas hur upphandlingsprocessen är uppbyggd. En behovsanalys där behovet av en 

vara eller tjänst identifieras är det första steget i en upphandlingsprocess som mynnar ut i 

ett förfrågningsunderlag. Därefter ska en beräkning av kontraktets totala värde göras 

eftersom det påverkar vilka regler som ska gälla för den aktuella upphandlingen. (Fryksdahl 

och de Jounge, 2012) 
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Figur 42 Upphandlingsprocessen (Källa: Fryksdahl och de Jounge (2012, s. 43)) 

Tröskelvärden 

Beroende på hur stort värde det förväntade kontraktet omfattar avgör vilket kapitel och 

förfarande som ska användas. Tröskelvärdet, som är gränsen för vilken typ av upphandlingen 

som ska gälla, bestäms av EU och aktuella tröskelvärden visas i Tabell 18. (Fryksdahl och de 

Jounge, 2012) 

 
Tabell 18 Tröskelvärden för upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och för 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (gäller från den 1 januari 2012) (Källa: Fryksdahl och de Jounge, 2012) 

Varor och tjänster Euro SEK 

Upphandlande enheter/myndigheter 400 000 3 795 080 

Byggentreprenader   

Upphandlande enheter/myndigheter 5 000 000 47 438 500 

 

I Figur 43 visas vilket förfarande som gäller beroende på det totala värdet på upphandlingen.  
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Figur 43 Illustrationen visar att LUF:s bestämmelser gäller oavsett upphandlingens värde (Källa: Fryksdahl och de Jounge 

(2012, s.44)) 

A-tjänster innefattar tjänster som traditionellt sett har ansetts vara lämpliga för 

gränsöverskridande handel. B-tjänster innefattar däremot tjänster som traditionellt sett inte 

har ansetts vara lämpliga för gränsöverskridande handel. B-tjänster upphandlas alltid enligt 

förfaranden under tröskelvärdet. (Pedersen, 2011) 

Förfaranden över tröskelvärdet 

Följande förfaranden gäller vid en LUF-upphandling över tröskelvärdet, vilket visas i Figur 43: 

 Vid ett öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud. (2 kap. § 25 LUF) 

 Vid ett selektivt förfarande kan alla leverantörer ansöka om att få delta men endast 

anbudssökande som inbjuds av den upphandlande enheten att delta får lämna 

anbud. (2 kap. § 17 LUF) 

 Vid ett förhandlat förfarande inbjuder den upphandlande enheten  utvalda 

leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. (2 kap. 

§ 9 LUF) 

Förfaranden under tröskelvärdet  

Följande förfaranden gäller vid en LUF-upphandling under tröskelvärdet och B-tjänster 

oavsett värde, vilket visas i Figur 43: 

 Vid ett förenklat förfarande har alla leverantörer rätt att delta. Deltagande 

leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en 

eller flera anbudsgivare. (2 kap. § 27 LUF) 

 Vid ett urvalsförfarande har alla leverantörer rätt att ansöka om att få lämna anbud. 

Den upphandlande enheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den 
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upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. (2 kap. § 28 

LUF) 

 Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. (2 kap. 

§ 26 LUF) En direktupphandling får användas vid följande situationer enligt 15 kap. 3 

§ LUF: 

o Om kontraktets värde uppgår till 15 % av det tröskelvärde som avses 

o Om förutsättningar för tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering är 

uppfyllda 

o Om det finns synnerliga skäl 
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Bilaga 2- Förkortningar  
För att få ett flyt i läsningen av denna rapport har författarna valt att använda flera 
förkortningar och dessa presenteras i Tabell 19. 
Tabell 19 Förkortningar med fullständig benämning 

Fullständig benämning Förkortning 

Affärsområde AO 
Dotterbolag DB 
Eskilstuna Energi och Miljö AB EEM 
Göteborgs Energi AB GE 
Kraftvärmeverket KVV 
Lagen om offentlig upphandling inom 
försörjningssektorerna  

LUF 

Mälarenergi AB ME 
Qlik View QV 
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Bilaga 3 - Litteratursökning 
I Tabell 20 nedan presenteras den litteratursökning som gjordes för att få fram den teori som 
sedan användes. I kolumnen ”Antal träffar/nyttiga träffar” innebär en högerjusterad siffra 
att den sökningen har resulterat i ett för högt antal träffar och författarna har därför valt att 
begränsa sökningen för att få ner antalet sökträffar. Därför redovisar författarna inte några 
nyttiga träffar där. Huruvida en sökning begränsad eller ej för att få ner antalet sökträffar 
berodde på vilka träffar som uppkom då författarna tittade igenom träfflistan. I kolumnen 
”Kommentar” redovisar författarna bland annat hur många artiklar som författarna läste 
igenom. Antalet artiklar som genomlästes berodde på hur många intressanta rubriker och 
abstract författarna hittade. BSP star för ”Business Source Premier” och ASP står för 
”Academic Source Premier”. Referenser som kommer från böcker redovisas inte i tabellen. 
Här redovisas endast artikelsökningen 
Tabell 20 Litteratursökning där använda referenser redovisas 
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Bilaga 4- Intervjuunderlag VD ME, VD Elnät, VD Stadsnät 
 

1. Vilken syn har du på inköp som funktion i organisationen? 

2. Varför inleddes arbetet med en ny inköpsorganisation? 

3. Vilket mål/ vilken vision har du med det nya inköpsarbetet? 

4. Hur stor potential anser du att det finns att minska inköpskostnaden? 

a. Har vissa AO/DB/varor/tjänster större potential än andra? 
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Bilaga 5 - Intervjuunderlag Koncerncontroller 
 

Allmänna frågor 

1. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter lite kort för oss? 

2. Vilken syn har du på inköp som funktion i organisationen? 

3. Vad tycker du om det nya inköpsarbetet/strategin? 

4. Hur involverad är du i inköpsarbetet? 

5. Har du haft en drivande roll i förändringen av inköpsarbetet? 

a. Om ja, kan du utveckla varför? 

Ekonomi 

6. Hur följer du upp inköpskostnaden? 

7. Hur stor potential anser du att det finns att minska inköpskostnaden? 

a. Har vissa AO/DB/varor/tjänster större potential än andra? 

Informationen om de två följande frågorna kan finnas i QV, på grund av begränsad tillgång 

till QV har vi inte haft möjlighet att kolla det i skrivande stund.  

 

8. Hur stor är inköpskostnaden för de olika AO/DB? 

9. Hur har inköpskostnadens utveckling sett ut de senaste 5 åren för de olika AO/DB? 
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Bilaga 6 - Intervjuunderlag AO-chefer 
 

1. Kan du presentera din verksamhet lite kort för oss? 

2. Ser ditt AO:s organisation ut så här? (Vi visar ett organisationsschema) 

3. Ungefär hur stor inköpskostnad har ditt AO? 

4. Om du fick göra en egen indelning av produkterna respektive tjänsterna inom ditt 

AO, hur skulle den då se ut? 

5. Hur ser du på inköpsavdelningens roll i företaget? 

6. Vad tycker du om den nya inköpsstrategin/arbetet? 

7. Har det uppstått misstro till införandet av nya strategier och tankar inom inköp som 

kan påverka utfallet av en ny satsning? 

8. Finns det ekonomisk interndokumentation kring inköp som vi kan få tillgång till? 

(exempelvis sammanställning av produkt- resp. tjänstespecifika inköpskostnader och 

volymer) 

9. Hur ser kommunikationsflödet ut mellan olika AO/DB inom koncernen generellt? 

a. Kommunikation gällande inköp? 

10. Vilka/hur många anställda inom ditt AO har befogenhet att utföra inköp själva? 

11. Hur mycket tid tar inköpsrelaterat arbete för ditt AO? 

12. Vad tycker du fungerar mindre bra med inköpen? 

13. Tycker du att det finns potential att förbättra inköpsarbetet? 

14. Hur ofta uppstår brist av varor? 

a. Vilka i så fall? 

b. Vad berodde bristerna på i så fall? 

15. Hur ofta finns det ett överflöd av varor? 

a. Vilken typ? 

16. Har du förslag på förbättringar inom inköpsområdet? 

17. Hur stor del är tjänster respektive varor inom ditt AO? 

18. På vilket sätt utmärker ditt AO:s verksamhet från ME:s övriga AO/DB? Ex. 

tjänstetungt, långa kontrakt med kunder, kort planeringshorisont,  

19. Vilka varor/tjänster är unika för ditt AO? 

20. Vilka är din verksamhets huvudleverantörer? 

21. Vilka varor/tjänster anser du vara kritiska för ditt AO/DB? 

22. Hur stor del av varor och tjänster är interna respektive externa inköpsorder? 

a. Hur stor volym beställer ni av AO Service, d.v.s. internt? 

b.  Vad motsvarar detta av ditt AO:s omsättning? 

23. Används en annan typ av inköpsprocess vid interna inköpsordrar? 

24. Hur stor potential anser du att det finns att minska inköpskostnaden? 

a. Har vissa varor/tjänster större potential än andra? 
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Bilaga 7 - Intervjuunderlag AO Värme 
 

1. Kan du presentera din roll i verksamheten lite kort för oss? 

2. Vilka är din verksamhets huvudleverantörer? 

3. Vilka varor/tjänster anser du vara kritiska för din verksamhet? 

4. Hur ser du på inköpsavdelningens roll i företaget? 

5. Vad tycker du om den nya inköpsstrategin/arbetet? 

6. Har det uppstått misstro till införandet av nya strategier och tankar inom inköp som 

kan påverka utfallet av en ny satsning? 

7. Finns det ekonomisk interndokumentation kring inköp som vi kan få tillgång till? 

(exempelvis sammanställning av produkt- resp. tjänstespecifika inköpskostnader och 

volymer) 

8. Hur ser kommunikationsflödet ut mellan olika AO/DB inom koncernen generellt? 

a. Kommunikation gällande inköp? 

9. Vilka/hur många anställda inom din verksamhet har befogenhet att utföra inköp 

själva? 

10. Hur mycket tid tar inköpsrelaterat arbete för din verksamhet? 

11. Vad tycker du fungerar mindre bra med inköpen? 

12. Tycker du att det finns potential att förbättra inköpsarbetet? 

13. Hur ofta uppstår brist av varor? 

a. Vilka i så fall? 

b. Vad berodde bristerna på i så fall? 

14. Hur ofta finns det ett överflöd av varor? 

a. Vilken typ? 

15. Har du förslag på förbättringar inom inköpsområdet? 

16. Hur stor del är tjänster respektive varor inom din verksamhet? 

17. På vilket sätt utmärker sig din verksamhet från ME:s övriga AO/DB? Ex. tjänstetungt, 

långa kontrakt med kunder, kort planeringshorisont,  

18. Vilka varor/tjänster är unika för din verksamhet? 

19. Hur stor del av varor och tjänster är interna respektive externa inköpsorder? 

a. Hur stor volym beställer ni internt? 

b. Vad motsvarar detta av din verksamhets omsättning? 

20. Ungefär hur stor potential anser du att det finns att minska inköpskostnaden inom 

din verksamhet respektive hela AO Värme? 

a. Har vissa varor/tjänster större potential än andra? 
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Bilaga 8 - Intervjuunderlag andra energibolag 
 

1. Skulle du kunna presentera ditt företag lite kort? 

a) Organisation/verksamhet, inköpsprocess. 

b) Hur är inköpsavdelningen uppbyggd? 

2. Hur ser du på inköpsavdelningens roll i ditt företag? 

a) Exempelvis vad gäller decentraliserat eller centraliserat inköp inom 

koncernen. 

3. Har ni en artikelnummerstruktur? 

a) Vad fungerar bra resp. mindre bra? 

b) Hur länge har ni haft den nuvarande artikelnummerstrukturen? 

c) Hur var tanken vid uppbyggnaden av artikelnummerstrukturen? 

4. Hur ser ert arbete ut inom (”artikel-”)klassificering på ditt företag?  

a) Klassificering på exempelvis varor/tjänster eller leverantörer? 

b) Vad har ni för strategier för de olika kategorierna i klassificeringen? 

c) Vilka var de största svårigheterna med att genomföra klassificeringen? 

6. Sett från ett energibolags perspektiv (med flera AO och DB) vad ser du för fördelar 

respektive nackdelar med att vid klassificeringen utgå ifrån: 

a) Koncernen? 

b) DB/AO (för att sedan sammanställa dessa i en koncernövergripande 

klassificering) 

c) Finns det risk för suboptimering? 

d) Hur skulle suboptimering kunna motverkas?  

7. Sett från ett energibolags perspektiv (med flera AO och DB) vad ser du för fördelar 

respektive nackdelar med att klassificera utifrån: 

a) Varor/tjänster? 

b) Leverantörer? 

c) Varugrupper/tjänstegrupper? 

d) Finns det risk för suboptimering? 

e) Hur skulle suboptimering kunna motverkas? 

8. Vad har du för erfarenhet av Kraljics matris? 

a) Hur tycker du att den fungerar (fördelar respektive nackdelar)? 

b) Hur skulle du definiera ”leveransrisk” i Kraljics matris? (då den ger utrymme 

för tolkning)  
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Bilaga 9- Respondenter vid undersökning av leveransrisk 

I Tabell 21 nedan redovisas vilka befattningar respondenterna för respektive AO/DB vid 

intervjuerna angående leveransrisken hade.  
Tabell 21 Respondenter för respektive AO/DB vid undersökning av leveransrisken 

AO/DB Respondenternas befattning Totalt antal respondenter 

AO Värme Bränslesamordnare, 
underhållsledare, 

underhållsingenjör, chef 
Materialadministration, 

materialadministratör 

5 

AO Kraft AO Chef 1 
AO Vatten Chef Planering, chef Avloppsrening, 

chef Produktion, maskinmästare 
Produktion 

5 

AO Service Projektansvarig Anläggningsteknik, 
2 byggledare Anläggningsteknik, 

chef Ledningsnät, drifttekniker 
Ledningsnät, driftingenjör 

Ledningsnät, 

6 

AO Elhandel Controller 1 
AO Energitjänster Energitekniker, drifttekniker 2 
DB Stadsnät VD, chef Leverans, chef Marknad & 

Sälj 
3 

DB Elnät Projektledare Projekt 1 
Support Controller, 2 strategiska inköpare, 3 

operativa inköpare, chef IT, chef 
Miljö Kvalitet & Säkerhet, HR 

generalist, utbildningsadministratör 

10 
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Bilaga 10- Exempel på utdrag ur QV 

Denna bilaga syftar till att ge läsaren exempel på hur excel-filerna som fås via QV ser ut och 
vilken information som finns att tillgå där. I QV kan användaren välja för vilken period (år, 
kvartal eller månad) samt vilket/vilka områden inom organisationen (hela koncernen eller 
enskilda AO/DB) som informationen ska gälla. I programmet kan användaren även få fram 
samband mellan leverantörer, konton och ansvar samt se leverantörsfakturor.  

Inköpskostnad - leverantörer 
I Tabell 22 visas ett exempel på leverantörernas inköpskostnad under vald tidsperiod och för 
valt AO/DB eller hela koncernen. I denna tabell syns även den totala inköpskostnaden som 
det översta beloppet.  
Tabell 22 Inköpskostnaden per leverantör 

Leverantör Belopp 

  66 274 601 

Leverantör A 27 568 900 

Leverantör B 23 890 670 

Leverantör C 12 678 566 

Leverantör D 1 236 700 

Leverantör E 899 765 

Denna typ av excel-filer användes mycket som utgångspunkt då leverantörerna skulle ABC-
klassificeras.  

Inköpskostnad – Kategorier 
I Tabell 23 ges ett exempel på hur indelningen av inköpskostnaden enligt kategorier visas i 
excel-filer från QV. Med denna typ av information gick det inte att koppla kategorinivåerna 
till fakturor.  
Tabell 23 Inköpskostnad uppdelad på olika kategorier 

Kategori 
nivå 1 

Kategori nivå 2 Kategori nivå 3 Belopp Antal 
fakturor 

Antal 
lev 

Antal 
ansvar 

Antal 
konton 

Antal 
attesterare 

Antal 
godkännare 

Fastighet Bygg, anläggning 
och yttre 

fastighetsskötsel 

Utrustning, 
montage, 

underhåll och 
reparationer av 

vent, vvs och kyla 
(för besiktning se 

Anläggning) 

2 099 244 216 16 22 15 23 10 

Anläggning 
och 

process 

Tjänster och 
Konsulter 

Arbeten metall 
processutrustning 

(svets, 
metallisering, 

licenssvets, 
påläggssvetsning) 

2 023 286 62 24 12 9 23 7 

Anläggning 
och 

process 

Material och 
helhetsåtaganden 

anläggning 

Mätutrustning, 
analysinstrument 

vattenprover 

2 015 788 85 26 14 6 21 11 

Bränsle Flytande bränsle EO5, EO1 
(eldningsolja5, 
eldningsolja1) 

1 960 531 18 3 3 2 4 3 
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Inköpskostnad – Ansvar och konto 

I Tabell 24 visas hur stor inköpskostnad olika ansvar har under en vald period. Denna typ av 
information har författarna använt för att koppla leverantörer till ansvarsområde som i sin 
tur pekar på vilka slutanvändarna är.  
Tabell 24 Ansvar med tillhörande inköpskostnad 

Ansvar Belopp 

 1 433 791 916 

1-201 Stab AO Värme 610 037 711 

1-221 Bränsleförsörjning 477 173 398 

1-319 Anläggningsteknik 103 696 103 

1-603 Försäljning 85 256 685 

1-251 Underhåll stab 62 218 739 

1-317 Ledningsnät 48 792 061 

1-515 Avloppsrening 46 617 220 

I Tabell 25 visas hur inköpskostnaden är fördelad på olika konton under en viss period.  
Tabell 25 Konto med tillhörande inköpskostnad 

Konto Belopp 

  1 078 810 288 

4730-1 Främmande tjänster, fast pris 422 431 423 

1426-1 Biobränsle inköp 150 199 153 

6550-1 Konsultarvoden 119 159 038 

1460-1 Lager torvbriketter 106 306 885 

1412-1 Kol inköp 102 450 653 

5511-1 Rep o underh mask o tekn 
anläggn 

98 028 886 

4720-1 Främmande tj mtrl, löpande 
arb 

80 234 251 
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Bilaga 11 - Sammanställning av Matrisen 

I Tabell 26 visas vilka varor och tjänster för varje AO/DB som hamnade under respektive ruta i Matrisen.  
Tabell 26 Sammanställning av varor och tjänster i Matrisen 

  

 Hävstång Strategisk Semi-hävstång Semi-strategisk Rutin Flaskhals 

Koncern Ex. entreprenader, 
ställningsbyggnation, 
bemanningstjänster, 
bränsle 

Ex. ”hamn” -tjänster, 
turbin + reservdelar + 
service, kemikalier, 
affärssystem (IFS), 
bränsleimport (EFO AB) 

- - - - 

AO 
Värme 

Ex. bränsle, 
ställningsbyggnation, 
svetsning, 
återvinning 

Ex. bränsleimport (EFO 
AB), pumpar underhåll + 
reparation, turbiner 
reparation + underhåll, 
slangfilter, utrustning - 
bränsleberedning 

Ex. smörjmedel, 
datorutrustning 

Ex. reservdelar -
avsvavlingsanläggningen, 
elinstrument, 
kalibreringsanläggning 

Ex. åkeri, 
biluthyrning, 
glasmästeri 

Ex. gjuteritjänster, 
lyftkransutrustning, 
reservdelar - gamla 
ställverk 
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 Hävstång Strategisk Semi-hävstång Semi-strategisk Rutin Flaskhals 

AO Kraft Ex. dammluckor, 
elinstallation 

Ex. entreprenader – 
kraftstationer, försäljning 
av elenergi 

Ex. expertkompetens damm-
teknik, transformatorer, 
personsökare 

Ex. satellitövervakning, 
telefoni (god täckning) 

Ex. skydds-
kläder, 
snöröjning, 
antenner, 
maströr 

Ex. bygdeavgift, 
lantmäteritjänst, 
dokumenthantering 
(riksarkivet) 

AO 
Vatten 

Ex. konsulttjänst, 
fastighetsskötsel, 
pumpar reparation + 
reservdelar 

Ex. fällningskemikalier, 
slamsugning, 
laboratorietjänster 

Ex. elmateriel, 
ventilationsarbeten, 
skyddskläder  
 

Ex. avloppspumpteknik, 
branschorganisation, 
mekanikertjänster 
(explosionsrisk) 

Ex. gym-
utrustning, 

besiktning av 
trycktankar, 
telefoni 

Ex. annonsplatser, 
avfallshämtning 

AO 
Service 

Ex. grävtjänst, 
fjärrvärmegrävning, 
fordonskostnader 

Ex. Värmek, schaktfria 
renoveringar 

Ex. arkeologiska utredningar 
(grävning/asfaltering) 

Ex. vägavspärrnings-
materiel, specialkulvertar 
(fjärrvärme), 
expertkonsulttjänst 

Ex. datorer, 
telefoni, 
verktyg 
 

Ex. dokumentations-
system 
(ledningsnätet) gas, 
rörtransporter 
(långa, fjärrvärme) 

AO 
Elhandel 

Ex. telemarketing, 
säljkonsulttjänst 

Ex. systemleverantör, 
energibolag 
(samarbetsavtal) 

Ex. radioreklam, 
konsulttjänst, konferenser 
 

Ex. branschorganisation, 
advokatfirma 
 

Ex. drivmedel, 
annonser, 
arbetskläder 

Ex. företagsmingel 
(företagsföreningar), 
finansiell 
informationstjänst 

AO 

Energi-
tjänster 

Ex. rörmokeri, 
biladministrations-
tjänst 
  

Ex. rörmokeri, 
värmeväxlarmaterial, 

energikonsult-tjänster 

Ex. pellets, telefoni, 
konsultutredningar 

Ex. värmeväxlarreservdelar, 
besiktningstjänster, 
mätinstrument 
 

Ex. verktyg, 
hotell, 
arbetskläder 
 

Ex. special tjänster – 
beräkning graddagar, 
reglerutrustning, 
energibolag 
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DB 
Stadsnät 

Ex. resurskonsult-
tjänster, 
advokattjänster, e-
kommunikations-
konsulttjänster 
 

Ex. IT-tjänster, 
bredbands- 
utbyggnation produkter 
+ service (Eskilstuna 
Energi och Miljö)  

Ex. reklamtjänster, 
marknadsföringstjänster, 
webbplattform, frakter 
 

Ex. tidningsannonsering, 
fastighetshyror, access 
switchar (bredbandsnät) 
 

Ex. resor, 
telefoni, 
konferenser 
 

Ex. lokalhyror  

DB Elnät Ex. entreprenader, 
konsulttjänster 
 

Ex. elmätare, 
nätstationer, 
miljöbränsle 
 

Ex. konsulttjänster, resor, 
verktyg 
 

Ex. lantmäteritjänster, 
helikopterbesiktning, 
fjärrkontrollsystem 

Ex. drivmedel, 
tvättning - 
arbetskläder, 
kontors-
materiel 

Ex. besiktning - 
elanläggningar, 
reservdelar gamla 
ställverk 

Support Ex. datorer, 
bemanningstjänster, 
resturang- och 
städtjänster. 
 

Ex. faktureringssystem, 
affärssystem (IFS), 
lokalhyror 
 

Ex. reklamtjänst, flyttjänster, 
kontorsmateriel 

Ex. systemtjänster, 
branschorganisationer, 
lantmäteritjänster 
 

Ex. fotograf-
eringstjänst, 
konferenser, 
tryckeri, taxi 

Ex. internet-
domäner, 
mobiltelefon-
operatör (god 
täckning) 
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Bilaga 12 – Vidare studier av jämförelseanalys 
Ytterligare en jämförelseanalys kan göras avseende fördelningen inom och mellan AO och 

DB. I Tabell 27 visualiseras ett exempel, AO Kraft. Jämförelsen ger information om hur stor 

del av ett AO/DB:s volym som klassificeras som kritisk respektive okritisk totalt sett för 

AO/DB samt hur stor del som klassificerats som kritisk respektive icke-kritisk per klass (A-, B- 

och C-leverantörer). Denna analys kan användas dels vid jämförande inom ett AO/DB 

alternativt mellan AO/DB. Om resultatet exempelvis visar att ett visst AO/DB har en stor del 

kritiska A-leverantörer, vilka enligt författarnas uträkningar även är A- eller B-leverantörer 

hos koncernen, skulle ME exempelvis kunna överväga extra utbildningsmöjligheter för det 

AO/DB i hantering av leverantörskontakt, då dessa leverantörer är extra kritiska. Om ett 

AO/DB å andra sidan visar sig ha en stor andel icke-kritiska C-leverantörer, kan åtgärder som 

att se över hur mycket impulsinköp som görs på AO/DB analyseras, och vad anledningen 

beror på. ME får den av författarna påbörjade av analysen bifogad (Excel-filer), för eventuell 

fortsatt studie av ME. Ett exempel på tänkbart upplägg följer i Tabell 27. 

Tabell 27 Jämförelse med AO Kraft som exempel 

AO Kraft A B C Klassad andel 
för kritiskhet 

Total andel 
klassad volym för 

AO Kraft 

Kritisk volym 35,91 % 1,19 % 0,50 % 37,60 %  

Icke-kritisk volym 43,12 % 14,64 % 4,28 % 62,04 %  

Klassad andel per A, B, C 79,03 % 15,83 % 4,78 %  99,65 % 

 

 


