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Förord av Professor Björn Axelsson
Magnus Carlsson har skrivit en bok som till stora delar är sensationellt 
bra. Jag har inte sett någon likvärdig presentation av hur en organisation 
kan driva ett effektivt inköpsarbete. Hela den arsenal av metoder och 
tekniker som finns tillgänglig lyfts in och integreras i sitt affärsmässiga 
sammanhang. Det är en skolad praktiker som generöst delar med 
sig av hela sin rika erfarenhet från Ikea, en av de mest beundrade 
inköpsorganisationerna i världen. 

Bokens målgrupp är bred. Det handlar om att driva effektivt inköpsarbete 
med relevans långt utanför Ikea. Jag tror att alla som på något sätt 
kommer i kontakt med inköpsarbete, inköpare, inköpsledare, chefer med 
ansvar för att effektivisera sin organisation och även studenter kommer 
att ha stor glädje av att ta del av bokens innehåll. Den är dessutom 
kryddad med många småländska specialuttryck och kloka s.k. ”one-
liners” vilket också bidrar till en berikande läsupplevelse.

De flesta böcker som ges ut och som riktar sig till ledare inom företag och 
organisationer, skrivs antingen av en forskare som försöker popularisera 
sitt stoff med pedagogiska exempel eller av praktiker som berättar ”hur 
det var” eller ”hur man skall göra”. De senare är ofta kända namn och 
har befunnit sig på höga positioner i företag. De levererar ett perspektiv 
uppifrån, som regel dock utan att komma särskilt nära de operativa 
processer som äger rum nära kunder och leverantörer, där de reala 
värdena de facto skapas.

Den här boken har skrivits av en praktiker som har lång och mångsidig 
erfarenhet av att arbeta nära affären. Magnus Carlsson har under 25 
år arbetat med strategiska inköp inom Ikea. Han har varit tongivande i 
företagets ständiga strävan för att möjliggöra strategin att tillhandahålla 
heminredning (och mycket annat) till attraktiva villkor. Han har varit med 
om att ”gräva fram pengar”, att ständigt identifiera möjliga förbättringar, 
skapa projekt och driva igenom idéerna så att affärspotentialerna kunnat 
tas tillvara.
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Men denna bok är inte enbart en skrift som förmedlar praktikerns 
erfarenheter och ger goda exempel på hur man kan skapa värde 
genom skickligt inköpsarbete. Den är skriven av en person som är väl 
hemmastadd också i teorier kring inköp, hur marknader fungerar och i 
ledningsfrågor. Vi har med andra ord ett omvänt förhållande jämfört med 
den typiska forskaren som författare. Det är sannolikt så att Magnus 
Carlsson är förhållandevis mer insatt i teorierna än vad forskaren brukar 
vara i förhållande till den empiri, de exempel, som han eller hon använder 
sig av.

Kategoribaserat inköp är på alla inköpsintressenters läppar idag. Men 
det finns en mycket begränsad mängd litteratur som belyser just detta. 
Detta gör den här boken så välkommen. En i inköpskretsar mycket 
välkänd bok, som också adresserar kategoribaserat inköp, är Jonathan 
O’Briens bästsäljare, Category Management. Den är mycket bra och 
presenterar de vägledande principerna för det arbetssätt som avses. 
Vid en jämförelse går Magnus Carlssons bok ett steg längre. Han gör 
det genom att på ett ingående sätt visa hur det faktiskt går till att rent 
praktiskt och hantverksmässigt ta tillvara på potentialerna i ett sådant 
arbetssätt. Boken är med andra ord ett viktigt komplement till och i flera 
avseenden en fördjupning av O’Briens text.

Björn Axelsson

Professor Handelshögskolan i Stockholm 
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Författarens tack
Denna bok är resultatet av omfattande erfarenheter och lärdomar på 
Ikea samt, under senare år, ett samarbete med flera företag och även 
med Handelshögskolan i Stockholm. Alla felaktigheter som finns i texten 
är mina egna, men för alla de som är borttagna eller tillrättalagda, är jag 
skyldig ett stort tack till:

Björn Axelsson, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Utan Björns 
hjälp skulle denna bok inte finnas. Björn har på ett mycket generöst sätt 
fungerat som min mentor genom hela processen. Jag har fått massor 
av tankeställare, uppmuntran när jag har behövt det och en värdefull 
vägledning i utformningen av boken som helhet. Många tack Björn!

Peter Berntsson, styrelsemedlem i industriföretag och tidigare VD för Ikeas 
industrigrupp – som för övrigt är världens största trämöbelproducent. 
Peter har en gedigen kunskap och erfarenhet av etablering och ledning av 
industriell verksamhet i flera länder. Han är dessutom en av de viktigaste 
arkitekterna bakom Ikeas framgångar med egenägd industri. Peter har 
bland annat granskat boken ur ett industri- och leverantörsperspektiv 
men gav samtidigt flera värdefulla förslag på det pedagogiska upplägget. 

Jag har också fått hjälp med att förstå inköpsverksamheten i olika 
företag och branscher och jag vill tacka:

Sven-Olof Kulldorff, tidigare inköpschef på Ikea och på ICA; Johan Prom, 
ICA; Henrik Eriksson, Sunny Zhao och Patrik Demitz-Helin från Atlas 
Copco; Mattias Hultheimer, Arvid Fredin, Arsalan Motavaf, Emil Andrén 
och Per-Arne Jonsson från EFFSO; Thomas Johansson, Stefan Bjurholm, 
Jakob Tobieson och Ylva Stjernquist från Teliasonera; Fredrik Lange från 
Handelshögskolan i Stockholm samt Sven-Anders Stegare och Urban 
Hollström från SEB.

Jag vill också tacka Peter Hamlin och Zhang Long för ett utmärkt 
arbete med att skapa omslagsbilden; Jeanette Skjelmose, från IKEA of 
Sweden AB, som välvilligt har hjälpt mig med Ikea-exempel samt Edita 
Ramoniene, VD för Print in Baltic, som med ett aldrig sinande tålamod 
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har rett ut mina många och ofta alltför sent påkomna ändringsförslag. 

Slutligen vill jag tacka Daniel Hellström samt översättarna till den 
engelska versionen, Christine Reeve och Greger Lundesjö, för all hjälp 
med att göra mina krångliga meningsbyggnader mindre plågsamma för 
läsaren.     

Magnus Carlsson
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Om författaren
Magnus Carlsson har 25 års erfarenhet av strategiskt inköp inom Ikea. 
Han var inköpschef för flera internationella inköpskontor och ansvarade för 
Ikeas globala textil-, metall- och fanermöbelinköp samt för centralt inköp 
av komponenter och råmaterial. Han ledde också framtagandet av Ikeas 
koncept för leverantörsutveckling och för Ikeas affärsplaneprocess.

Han har dessutom varit strategiskt chef för Supply Chain-organisationen 
med ansvar för att utarbeta och leda genomförandet av Ikeas inköps-
strategi, ett uppdrag som bland annat inkluderade att utforma och 
implementera kategoristyrt inköp.

Utöver detta har Magnus Carlsson tio års erfarenhet med pedagogik och 
utbildning inom det svenska försvaret. Han har designat och genomfört 
ett stort antal sourcingprogram för kategori- och inköpschefer såväl på 
Ikea som på andra företag.

Magnus Carlsson är författare och konsult inom strategiskt inköp. 

Verksamheten beskrivs på www.helkin.se.
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Inledning
”Erfarenhet utan teori är blind, men teori utan erfarenhet är blott ett 

intellektuellt spel.” – Immanuel Kant.

Arjan van Weele skriver i sin bok Inköp och Supply Chain Management: 
“Kategoristyrd sourcing är en grundläggande del av alla professionella 
inköpsorganisationer”1. Slutsatsen är i högsta grad giltig även för Ikea, 
men denna bok är inte bara en fallstudie av Ikea, utan den beskriver 
kategoristyrt inköp på ett sätt som är inspirerat av, och relevant för, 
många företag i olika branscher. Texten förenar praktiska erfarenheter 
med teoretiska principer i en granskning av följande frågor:

•	 När är kategoristyrt inköp en lämplig metod och varför? 

•	 Hur skapar kategoriteamen resultat som samtidigt stärker 
företagets strategiska position?

•	 Hur kan företaget organisera och implementera en kategoribaserad 
organisation?

•	 Vad skiljer succé från misslyckande?

Boken har följande indelning:

Kapitel ett beskriver var Ikea kommer från, vart inköpsfunktionen är på 
väg och hur verksamheten leds. Kapitel två till och med åtta visar det 
konkreta kategoriarbetet som skapar resultat och i kapitel nio beskrivs 
implementeringen av en kategoristyrd organisation. Kapitel tio summerar 
skillnaderna mellan succé och misslyckande. I bilaga ett definieras 
synsätt och begrepp. Bilaga två beskriver verktyg och modeller, som 
frekvent används av kategoriteamen, och i bilaga tre till sex återfinns 
efterord, litteraturförteckning, index samt slutnoter.

I texten används begreppet kategori för en industriell bransch, t.ex. 
vitvaror. Segment används för en gruppering av produkter med liknande 
produktionsprocesser, t.ex. mikrovågsugnar eller kylskåp. Företaget 
används för det köpande företaget och leverantör för det säljande. 
Produkt används både för fysiska produkter och för tjänster. 
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1. Lärdomar från IKEA
Hur är det möjligt att sälja ett kök 30 procent under marknadspriset? 
Varför är varmkorv billigare på Ikea än i livsmedelshandeln? Hur kan 
priset på bordet Lack vara hälften av vad det kostade när det lanserades 
för 35 år sedan och hur gör Ikea för att köpa in produkter till så låga 
priser? I Olof Stenhammars bok Det ordnar sig kan vi läsa Albert Bonniers 
träffsäkra analys: ”Du förstår – Kamprads stora talang är inte att kunna 
sälja – hans stora talang är att kunna köpa”2. Ingvar Kamprads mycket 
stora intresse för inköp genomsyrar Ikeas verksamhet och jag inleder 
boken med Ikeas inköpsutveckling. 

VAR KOMMER IKEA IFRÅN?

VART ÄR IKEAS INKÖP PÅ VÄG? 

VILKA RESULTAT HAR IKEA SKAPAT?

OVAN TRE AVSNITT ÄR INTE EN DEL AV PROVLÄSNINGEN.

HUR LEDER IKEA VERKSAMHETEN?

Det viktigaste instrumentet för att leda organisationen är affärsidén 
och Ikea-kulturen som sammanfattas i en möbelhandlares testamente 
– ”den lilla bibel som personalen i ängslan inför framtiden bad Ingvar 
Kamprad skriva innan han emigrerade från Sverige”15. 

De nio teserna inleds oftast med Ikeas vision: ”Att skapa en bättre 
vardag åt de många människorna” och de är som följer:
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1. Sortimentet – vår identitet.

2. IKEA-andan. En stark och levande verklighet.

3. Vinst ger oss resurser.

4. Att med små medel nå goda resultat.

5. Enkelhet är en dygd.

6. Linje annorlunda.

7. Kraftsamling – viktigt för vår framgång.

8. Att ta ansvar – en förmån.

9. Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid16.

Testamentet inleds med Ikeas affärsidé: “att erbjuda ett brett sortiment, 
form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så 
många människor som möjligt får råd att köpa dem”17. Det fortsätter 
med att beskriva en Ikea-anda av entusiasm och hjälpsamhet; vinst som 
ger resurser och att allt slöseri är en dödssynd; ett personligt beteende 
som kännetecknas av ödmjukhet, enkelhet och viljestyrka; att kraftsamla 
mot det viktigaste och om linje annorlunda där man genom att fråga 
varför söker nya sätt att lösa uppgifterna. Testamentet betonar vikten 
av att ta ansvar och konstaterar att “felrädsla är byråkratins vagga och 
all utvecklings fiende”. Kamprad sätter punkt med rekommendationen 
”Indela Ditt liv i 10-minuters enheter och offra så få som möjligt åt 
meningslöshet. Det mesta är ännu ogjort […] underbara framtid”18. 

Rekryteringar görs med värdebaserade verktyg, nyanställda går igenom 
kulturprogram (IKEA-way) och alla medarbetare utvärderar årligen sina 
chefer i hur de upplevs som ambassadörer för Ikea-värderingarna. 

Mängder av historier cirkulerar i organisationen: Kamprad som vägrar bo 
på ett ”för fint” hotell, som reser med tåg i Sibirien eftersom flyget var 
för dyrt eller som jobbar med en tekniker i sex timmar för att göra en 
stol tre kronor billigare. Historierna sprider sig av egen kraft, stärker en 
beundran för Ingvar Kamprad och bekräftar värderingarna.

Man kan naturligtvis misstänka att visionen bara är ett skickligt sätt 
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att ”sätta läppstift på en gris” – att försköna en affärsidé som bara har 
syftet att tjäna så mycket pengar som möjligt – men min uppfattning 
är att organisationen uppskattar både visionen och värderingarna. De 
appellerar till många goda sidor: vänlighet, samarbete och enkelhet. 

Om Ikea har valet mellan att sälja 10 000 produkter med 100 kronor 
i vinst på varje eller 100 000 produkter á tio kronor vinst, väljer man 
oftast det senare alternativet trots att man förstör marknadspriset på 
produkten utan att tjäna mer pengar. Många medarbetare ser det som 
ett förverkligande av visionen “för de många människorna”; andra ser 
det som ett sätt att köra ut konkurrenterna med höga volymer och låga 
priser – som i sin tur skapar nya möjligheter. 

Det intressanta är att både en social vision och en vinstdriven affärsidé 
med pris-och-volym leder mot samma vägval i de konkreta affärerna. 
Det spelar med andra ord ingen roll vilket syfte Kamprad har med 
visionen så länge man inte säger en sak och uppenbart gör en annan. 
Baksidan av en stark kultur är tendenser till ett ointresse för nya idéer, 
förändringar och avvikande uppfattningar, vilket är speciellt tydligt när 
affärerna går bra. 

Utöver affärsidén och Ikea-kulturen leds verksamheten med ett 
strukturellt chefskap. Det är ungefär lika fyrkantigt, tråkigt och absolut 
nödvändigt som för alla företag. Det bygger på budgetar, uppföljning, 
styrelser, målsättningar och nyckeltal. Chefskapet styr det operativa 
arbetet mot ständiga – men oftast ganska fantasilösa – förbättringar av 
pris, kvalitet, logistik, uppfyllande av uppförandekoden och en myriad av 
nyckeltal som noggrant bevakas av lika många matrischefer.

Kampanjer och processer är de återstående frekvent använda lednings-
instrumenten. Att leda med kampanjer innebär att organisationen 
entusiasmeras till något som kan uttryckas på ett kraftfullt sätt. Man 
använder slagord som trummas in i organisationens medvetande ungefär 
som refrängen i sommarens poplåt. Det behövs inga långa förklaringar 
och hela idén är att organisationen snabbt ska förstå principen och känna 
sig säkra nog att agera. 
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Ingvar Kamprad skriver: ”Med jämna mellanrum, kanske vart femte 
år, ska vi genomföra en intern kampanj med stora ideologiska inslag, 
typ den ’Spar-90-Kampanj’ som vi nu diskuterar”19. Gemensamt 
för kampanjerna är att de är effektiva förenklingar, de kan uttryckas 
populistiskt och många människor kan bidra efter förmåga. Resultaten 
bör vara synliga relativt snabbt, annars tröttnar organisationen.

Att leda med processer är nästan det omvända. Slagord och förenklade 
budskap har ingen större positiv effekt. Uppgifterna är komplexa och 
utmanar organisationens kompetens; många funktioner är inblandade 
och arbetet är repetitivt. Exempel på aktiviteter som med fördel kan 
ledas med strategiska processer är leverantörsutveckling, strategiskt 
inköp, produktutveckling och affärsplanering.

Figur 1.5. Olika sätt att leda Ikea-organisationen

De fyra sätten att leda balanseras 
konstant mot varandra. När 
chefskapet ökar trycket på resultat 
och nyckeltal tvingas funktionerna 
att anstränga sig till det yttersta för 
att klara sina målsättningar. Det 
minskar organisationens intresse 
för helheten, vilket kompenseras 
med kommunikation kring 
värderingar och gemensamma 
prioriteter. Ibland organiseras 
tillställningar med ledare från 
hela organisationen där man 
diskuterar de övergripande 
resultaten, bygger nätverk och 
har det ganska trevligt. Om 

Kamprad deltar, svetsar han ihop organisationen på några minuter. 
Tillställningarna minskar avstånden mellan enheterna, bygger nätverk 
och håller suboptimeringarna i schack. Balansakten kompletteras med 
nya kampanjer och ett metodiskt ledarskap genom kärnprocesserna. 
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VARFÖR LEDER IKEA STRATEGISKT INKÖP 
MED EN PROCESS?

Att leda en inköpskategori är en komplex uppgift som utmanar organi-
sationens traditionella sätt att fungera. Det är dessutom ett arbete som 
är en process – oavsett om den beskrivs eller inte. Sammanhanget är 
följande:

Strategiskt inköp leds genom en verktygslåda med flera aktiviteter. De 
används i olika omfattning beroende på affärens förutsättningar och 
de kan sorteras under 25–50 rubriker beroende på önskad detaljnivå, 
exempelvis som i nedan tabell 1.6:

0-bas kalkylering Marknadsanalys

Aktivitetsanalys Prisbedömningar

Förhandling Produktkalkylering

Implementering Produktutveckling

Inköpsmål Projektdirektiv

Kontrakt Projektplan

Kostnadskalkylering Reslutats- och inköpsanalys

Kostnadsstyrning Segmentering

Kraljic-positionering Skapa inflytande och makt

Kund- och affärsmål Standardisering

Kvalitetssäkring Teknikutveckling

Leverantörspositionering Upphandling i konkurrens

Leverantörsutveckling Upphandling i samarbete

Leverantörsstrukturering Värdeanalys

När kategoriledarna beskriver strategiskt inköp, blir det tydligt att de 
ser olika aktiviteter, förstår dem på egna sätt och att de använder olika 
sekvenser i när man gör vad. De har per definition egna processer: 
aktiviteter i en sekvens som leder mot ett resultat. 



15

Beroende på kompetens är de individuella processerna av varierande 
kvalitet. Några är välutvecklade medan andra är bristfälliga. Man kan 
se kategoriledare och team som gång efter gång levererar exceptionella 
resultat och som får det att se så enkelt ut. Man ser också de som alltid 
kämpar med affärer som verkar komplexa, svåra att förstå och med små 
potentialer. Vissa kategoriledare kan verbalisera hur de leder affärerna 
medan andra har svårt att uttrycka det; de har en intuitiv förmåga men 
deras sätt att leda teamet och affären är inte kommunikativt och kan 
verka ad hoc. De bästa kategoriledarna är kommunikativa och de vet när 
och hur strategiska aktiviteter görs; de har en bra process och de har 
förmågan att leda sina team.

Vad är för- och nackdelarna med att utveckla en gemensam process? 
De potentiella nackdelarna är en detaljstyrning och mekanisering av 
arbetet. Den sker när processbeskrivningen är omfattande, statisk 
och när teamen tvingas utföra samtliga aktiviteter. Mallar upplevs som 
viktigare än att lösa affärsmålen och kreativiteten får inte plats eller går 
förlorad i detaljer. Fenomenet är i själva verket processens dödsdom och 
det återstår bara att gräva ner den och börja om. 

En bra inköpsprocess har flera principiella likheter med SWOT-modellen. 
Figur 1.7. SWOT (eng. Strenght, Weakness, Opportunity och Threat) 
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Båda modellerna kännetecknas av att de:

•	 Ställer frågor och ger struktur åt kreativt tänkande.

•	 Stödjer involvering av många människor i diskussioner och 
problemlösning.

•	 Leder till insikter och vägval snarare än till tvingande aktiviteter.

•	 Behöver kompetenta användare för att ge resultat.

•	 Har en enkelhet som kan upplevas som en svaghet, men som är en 
styrka.

En process som styrs med frågor och enkla modeller har uppenbara 
fördelar: 

En gemensam process Många individuella processer

Företagets bästa sätt Flera sätt med olika kvalitet

Gemensam terminologi Olika sätt att uttrycka samma sak

Gemensamma modeller Egna sätt att beskriva situationer

Enkel introduktion av individer Svårt att förstå arbetssättet

Många förbättrar processen Jag förbättrar min egen process

Fördelarna blir ännu tydligare när processen sätts i relation till affären. 
Ikeas främsta inköpsutmaning är inte någon av de vanligaste: det är 
inte att inköp är nedprioriterat, inte bristen på pengar, inte för låga 
volymer och det finns ingen brist på information, beslutsförmåga eller 
risktagande. Utmaningen är förmågan att utveckla bättre lösningar! 

Hur ökar man värdet på en produkt som har funnits i 20 år20, där 100-
tals kompetenta människor redan har förbättrat den? Det går, och det 
görs regelbundet. 

Receptet är produktutveckling, produktionsanpassning och en kraft-
samling mot pris-och-volym. Ingvar Kamprad förklarar: 

Hur vi gör det är magi. De magiska orden (riktiga tungvrickare, som alla 

magiska ord ska vara) är “Produktutveckling” och “Produktionsanpassning”. 
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Sortimentet och våra inköpsaktiviteter är grunden för vår framgång. Det 

är här allt börjar. Om det går fel här, går det fel genom hela kedjan: från 

val av material via tillverkningstekniker genom labyrinten av logistik och 

distribution hela vägen till varuhusen, där våra kunder bara skulle skaka 

på huvudena åt prislappen. Vi har ofta sagt att vi är en av de väldigt få 

detaljister i världen som är styrda av produktionen. Vi har alltid varit det, vi 

kommer alltid att förbli det. Det är nyckeln till vår framgång21.

Produktionsanpassning är ett Ikea-ord för begreppet värdeanalys och 
kan definieras som en process där organisationen optimerar värdet 
(kundnytta minus kostnader) genom tre fundamentala värdedrivare: 
produktkonstruktion, produktion och material.

I det dagliga arbetet justeras ytan på produkten för att passa leverantören, 
en ny borrmaskin installeras i fabriken och produktutvecklaren väljer 
ett material som är funktionellt och billigt. I de stora uppläggen byggs 
specialiserade fabriker, t.ex. för köks- eller garderobsstommar, med 
en patenterad teknik för att tillverka lättviktsspånplattor. Materialet är 
helst en restprodukt från sågverket som ligger vägg i vägg med möbel-
produktionen. 

Funktionella och attraktiva produkter utvecklas efter en princip som 
kallas för demokratisk design – väldesignade produkter till så låga priser 
att många människor kan köpa dem. När man lyckas optimera designen 
med de industriella förutsättningarna, har man skapat ett övertag – 
en betydande fördel mot konkurrenterna. Organisationen jobbar i hela 
spektrumet, från det lilla till det stora; många mindre förbättringar och 
några få större.

Ledningens uppgift är att navigera försäljnings-, produktutvecklings- 
och inköpsorganisationen mot samma mål: tillväxt. Kostnaderna sänks, 
produkterna marknadsförs och säljs i högre volymer, och utveckling 
av nya produkter vitaliserar och stärker affären. Alla funktioner ger 
förutsättningar till varandra och pris-och-volym blir en kedjereaktion. 
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För inköpskategorierna innebär det att arbetet görs i team och nätverk 
med specialister som är spridda över hela världen. Specialisterna är 
inblandade i olika projekt, ofta i flera samtidigt, och samarbetet sker i en 
mångfald av kulturer där det engelska språket är ett andra eller tredje 
språk för de flesta. 

I den miljön fungerar det inte om hundratalet inköpsledare har egna 
processer med olika verktyg och olika sätt för att uttrycka samma sak. 
De många involverade människorna kan inte lägga tiden på att försöka 
förstå ord och verktyg som används just i denna affär men som av 
någon mystisk orsak inte återfinns i de andra. Man kan inte ha processer 
som försvinner när individer slutar och andra som uppfinns när nya 
människor börjar. Ikea behöver ett enkelt arbetssätt som uppmuntrar till 
samverkan, problemlösning och kreativitet samtidigt som det minimerar 
missförstånd och otydlighet. Framförallt måste man ha processer som 
leder till målen!

LÄRDOMAR OCH REFLEKTIONER

OVAN AVSNITT ÄR INTE EN DEL AV PROVLÄSNINGEN.
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2. Hur går det till?
“Process is the language of business. When something goes wrong, it’s either because 

there is too much process, too little process or the wrong process.” - Mihnea Galeteanu

EN STRATEGISK INKÖPSPROCESS

För att beskriva hur teamen skapar resultat tar jag hjälp av en strategisk 
inköpsprocess som är designad för ett kategoristyrt inköp. Arbetet som 
skildras återfinns i de tre högre nivåerna i Keoughs utvecklingsmodell: 
lägsta totalkostnad, optimera värde och skapa värde. För varje 
nivå fördjupas integreringen av inköpsverksamheten i företagets 
affärsutveckling, vilket resulterar i ett allt mer sofistikerat inköpsarbete. 
Min beskrivning kommer därför att upplevas som för kvalificerad för vissa 
affärer/företag och för ytligt för andra. Men det finns stora möjligheter 
att variera djupet i arbetet inom ramen för de beskrivna principerna.  

Inköpsprocessen är en anpassning av den väletablerade förbättrings-
processen DMAFS (eng. DMAIC): DEFINIERA, MÄTA, ANALYSERA, FÖRBÄTTRA 
och STYRA. Jag har använt DMAFS då den är enkel att förstå, flödet 
i stegen fungerar och modellen ger läsaren möjlighet till fördjupande 
studier i annan litteratur. När processen är försedd med lämpliga 
inköpsverktyg svarar den på frågan: Hur leder kategoriteamen affärerna 
till målen på ett sätt som stärker företagets strategiska position? 

Jag inleder med en översikt av processen och de grundläggande 
principerna. 

Figur 2.1. DMAFS-inköpsprocess

Definiera Analysera Förbättra StyraMäta
1 2 3 4 5

Projektdirektiv
LeverantörsstrukturSegmentera

Mål och krav

Inköpsanalys
Gapanalys
Marknadsdiagnos
Projektplan

Positionering

Värdeanalys
Strategiutveckling

Upphandling
Avtal
Implementering

Mäta och styra
Produktutveckling
Skapa hävstänger
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1. DEFINIERA: Projektdirektiv, segmentering samt mål och krav. 
Uppdraget initieras med ett projektdirektiv. Produkter med liknande 
tillverkningsprocesser grupperas i segment genom frågan: Vilken 
typ av leverantör är lämpliga för produktionen av denna produkt? 
Segmenten gör det möjligt att inte bara köpa enskilda produkter, 
utan att kunna arbeta med en industriell helhet och med större 
inköpsvolymer. Teamet skapar en gedigen förståelse för affären 
genom dialoger med affärsägare och intressenter. Allt strategiskt 
inköp startar med förståelsen för kundbehov, målet med produkterna 
och med affären som helhet.

2. MÄTA: Inköps- och gapanalys, marknadsdiagnos och projekt-
plan. Den primära uppgiften i steget MÄTA är att jämföra den 
nuvarande inköpssituationen mot målen samt att göra en första 
bedömning av potentialerna. Teamet gör en gapanalys och i 
marknadsdiagnosen söker de affärsmöjligheter som minskar gapet 
mellan nuläge och mål. Leverantörerna positioneras utifrån deras 
relativa konkurrenskraft och dialogen med dem startar på allvar. 
Teamet beslutar om nya leverantörer behöver involveras eller om de 
befintliga klarar uppgiften. När teamet är överens med styrgruppen 
dokumenteras inköpsmål, resurser och milstolpar i projektplanen.

3. ANALYSERA: Positionering, leverantörsstruktur, värdeanalys 
och strategiutveckling. Nu läggs grunden för upphandlingen 
genom att teamet säkrar tillräckligt med inflytande, lämpliga 
leverantörer och affärsmöjligheter för att nå målen. Steget ANALYSERA 
är en kvalificerad problemlösning. Nu räcker inte ett tvärfunktionellt 
arbete inom företaget och teamet involverar ofta leverantörer, 
underleverantörer och maskintillverkare. Med stöd av affärs- 
och leverantörspositioneringen utvecklas potentialerna genom 
förändringar bland leverantörerna (Leverantörsstruktur) och genom 
att utveckla värde, dvs. kundnytta minus kostnader (Värdeanalys). 
När vägen till målet är tillräckligt tydlig, beslutas strategin och 
teamet fortsätter till upphandlingen i steget FÖRBÄTTRA.
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4. FÖRBÄTTRA: Upphandling, avtal och implementering. Teamet 
genomför upphandlingen, sluter avtal med leverantörerna och allt 
som är avtalat implementeras. Utan en bra implementering faller 
det tidigare arbetet samman som ett korthus. Implementeringen 
leds ofta genom ett separat projekt med styrgrupp, aktivitetsplaner, 
mätning och uppföljning.

5. STYRA: Mäta och styra, produktutveckling och att skapa häv-
stänger. Prestandan bevakas och teamet agerar på avvikelser. 
Inköpsfunktionen är tidigt involverade i produktutvecklingen och nu 
läggs grunden till nästa steg genom skapandet av nya lösningar, så 
kallade hävstänger eller “business drivers”, som driver förändring 
och resultat i hela affären. Specifika projekt görs tillsammans med 
de viktiga leverantörerna och några av de bästa lösningarna blir 
standarder för ett stort antal produkter.

Ett steg måste inte vara avslutat innan arbetet påbörjas med nästa. 
Tvärtom. I de tre första stegen är ett delvis parallellt arbete absolut 
nödvändigt för att inte tappa tid. Samtidigt har flera aktiviteter ett 
inflytande på de vägval som görs i det fortsatta arbetet. Till exempel 
påverkar affärsmålen hur leverantörerna utvärderas, och prestandan 
hos existerande leverantörer influerar hur djupt teamet undersöker 
marknaderna efter nya leverantörer. Sammantaget betyder det att vissa 
aktiviteter görs parallellt för att spara tid medan andra delvis görs i 
ordningsföljd för att inte skapa dubbelarbete.

De tre första stegen tar några veckor eller sex månader beroende på 
affärens komplexitet, målsättningen och tillgängliga resurser. 

Den absoluta kärnan i processen kan uttryckas med några få rader:

1. Vara väl förtrogen med affärsmål, kundbehov och projektdirektiv 
samt segmentera affären. 

2. Göra en gapanalys och en bedömning på möjligheterna. Besluta 
projektplanen.
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3. Skapa förutsättningar för resultatet genom att samla tillräckligt med 
affärsmöjligheter, inflytande och lämpliga leverantörer.

4. Genomföra upphandling och implementera allt som är upphandlat!

5. Styra prestandan, produktutveckla och bygga nya hävstänger.

Det mest förrädiska med processen är att den innehåller så mycket 
sunt förnuft att betraktaren med en gäspning kan konstatera att ”Det 
är ungefär så här vi redan jobbar… kanske inte riktigt så strukturerat”. 
I själva verket finns det en potential i ett metodiskt processarbete som 
knappast kan överskattas. Det är vanligt att de som aldrig arbetat sig 
igenom en verklig affär inte förstår processen eller dess möjligheter.  
Jonathan O’Brien, författare till Category Management in Purchasing, 
skriver: ”Endast ett fåtal chefer vet vad kategoristyrt inköp är och de 
flesta förstår inte kraften i processen”.25  

Exempel 1: ”Ungefär-så-här” är inte tillräckligt.

Den ansvarige inköpschefen, en erfaren och kompetent ”det-är-ungefär-så-
här-vi-redan-jobbar-inköpschef”, hade genomfört en global upphandling på 
en stor inköpskategori. Resultatet blev en (1) procent besparing.  Året efter 
lånade en projektgrupp affären och gjorde om försöket. Denna gång blev den 
totala besparingen tio procent. Leverantörer som tidigare erbjöd prisreduktion 
med en procent, såg det nu som helt naturligt att erbjuda väsentligt större 
prissänkningar, upp till 20 procent på de viktigaste produkterna. Upphandlingen 
medförde inga större flyttningar av produkter mellan leverantörer, vilket gjorde 
implementeringen smärtfri. 

Den enda skillnaden mellan dessa två upphandlingar var sättet att arbeta. Första 
gången gjorde man ”ungefär så här” medan andra gången gjordes ett metodiskt 
arbete med en genomtänkt process och lämpliga verktyg. 

Lösningen fanns till 95 procent inom existerande leverantörskår, vilket framkom 
i en kvalificerad inköpsanalys. Men det som möjliggjorde resultatet var ett 
stärkt inflytande tillsammans med en djup värdeanalys på cirka fem procent av 
produkterna.

REFLEKTIONER & KAPITEL 3 ÄR INTE DEL 
AV PROVLÄSNINGEN
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4. Var är pengarna?
”If you don’t know where you are, a map will not help you.” – Watts Humphrey. 

Figur 4.1. Aktiviteterna i steget MÄTA

Aktiviteterna i steget MÄTA syftar mot att: 

•	 Fastställa gapet mellan nuläge och den önskade positionen dvs. mål 
och krav.

•	 Översiktligt bedöma marknadspotentialerna och identifiera viktiga 
områden i värdekedjan.

•	 Kartlägga inköpsvolymer och prioriteringar bl.a. i dimensionerna: 
leverantörer, mottagare, segment och produkter. 

•	 Analysera prestandan hos existerande leverantörer, positionera dem 
och söka möjligheter t.ex. genom omfördelning eller konsolidering 
av inköpsvolymer.

•	 Besluta om uppgiften ska lösas endast med existerande leverantörer 
eller genom att även inkludera nya.

•	 Fastställa inköpsmålen och besluta projektplanen.

Arbetet i steget MÄTA är speciellt omfattande i affärer med långsiktiga 
leverantörssamarbeten. Analyserna som görs i detta steg är en ofta 
underskattad källa till insikter. Det är vanligt att teamen redan nu hittar 
resultat som motiverar de inblandade och betalar för hela projektet flera 
gånger om; dessutom är steget en viktig byggsten i att förstå vad som 
ska göras och tillsammans med vilka leverantörer.

Kapitlet kommer att visa på ett djup i arbetet som är befogat när teamet 
har en viktig affär med många produkter/leverantörer. 

Definiera Analysera Förbättra StyraMäta
1 2 3 4 5

Projektdirektiv
Segmentera
Mål och krav

Inköpsanalys
Gapanalys
Marknadsdiagnos
Projektplan
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Affärer med standardiserade produkter klarar sig med enklare analyser. 
Steget är uppdelat i inköps- och gapanalys, marknadsdiagnos och 
projektplan. Jag beskriver också principerna för leverantörsvärderingen, 
som oftast påbörjas i detta steg. 

INKÖPSANALYS
I inköpsanalysen (spend analysis) kartlägger teamet inköpsvolymerna, 
mäter nuläget mot mål och krav och granskar leverantörernas prestanda:

•	 Leverantörernas konkurrenskraft och prisutveckling. 
Teamet mäter prisutveckling och jämför leverantörernas pris- och 
totalkostnad på produkterna. Konkurrenskraften är inte lika enkel 
att mäta som prisutvecklingen. Om det inte är praktiskt möjligt för 
leverantörerna att erbjuda priser på samtliga produkter, behöver 
teamet hitta en metod där de enkelt kan jämföra priserna mellan 
olika produkter. Oftast är det en variant där de antingen jämför 
priserna per funktion, exempelvis ljuskällor i kronor per timmar 
brinntid, eller en jämförelse av de största kostnadsdrivarna. Bokhyllor 
kan jämföras med priset per kvadratmeter yta, enklare plast- eller 
kolstålsprodukter med priset per kilo produkt och transporter i kronor 
per kilometer. Andra viktiga faktorer som påverkar totalkostnaden, 
t.ex. tullar eller distribution, adderas till inköpspriserna. Jämförelsen 
är inte exakt men den föder frågor både om produkter och om 
leverantörer; dessutom skapar teamen ofta de första resultaten 
genom möjligheterna de hittar. Metoderna som används för att 
jämföra priserna liknar de som används för kostnadsbedömningar i 
produktutvecklingen och som beskrivs i kapitel sju.

•	 Leverantörernas förmåga att leverera mot behov. Den kan 
mätas på en mängd olika sätt beroende på ansvarsfördelning: 
leverans mot avtalad kapacitet, leverans mot beställt, leverans 
mot bekräftat av leverantören eller helt enkelt bara tillgång vid 
behovstillfälle.



25

•	 Leverantörernas förmåga att leverera enligt produkt-
specifikation. Om företaget köper färdiga leverantörsprodukter: 
leverantörens förmåga att designa och leverera produkter som 
uppfyller kundens förväntningar. I denna mätning kan också 
avvikelsehanteringen, exempelvis snabbheten i att lösa problem, 
följas upp. 

•	 Uppfyllelse av uppförandekoden. Leverantörernas uppfyllande 
av lagar och företagets normer som reglerar inköpen, t.ex. förbud 
mot obetald övertid och krav på bra hantering av miljöfarligt avfall.

•	 Fullföljande av ingående avtal. Här avses både avtalsmässiga 
åtaganden och de överenskommelser som gjorts under samarbetets 
fortlöpande, t.ex. utveckling av ledtider eller ökning av kapaciteter.

I stora affärer, kanske med 100-tals kombinationer av produkter och 
leverantörer, kan mängden av information från inköpsanalysen vara 
betydande – och en stor källa till insikter. Teamet analyserar och 
visualiserar materialet i flera olika dimensioner som bl.a. resulterar i 
jämförelser av den typ som figur 4.2 visar. 

Figur 4.2. En jämförelse av pris per kg på produkterna A-P (staplarna). Inköpsvolymen visas med linjen

0

5

10

15

20

25

60

80

100

120

140

160

180

200

A B C D E F G H I J K L M N O P
Pris per kilo Inköpsvolym



26

Staplarna visar en prisskillnad på 80 procent mellan den billigaste och 
dyraste produkten, vilket kan se dramatiskt ut. Det är i själva verket 
inte helt ovanligt – speciellt inte i segment där de ingående produkterna 
styrs av olika fuktioner utan någon samordning.

När det finns mycket data söker teamet mönster bl.a. genom 
regressionsanalyser (sidan 229) som visar korrelationer och samband 
mellan olika faktorer. Målet är att hitta systematiska avvikelser t.ex. 
att en viss typ av leverantör är ovanligt bra på en produkttyp eller 
att kvalitetsproblem frekvent förekommer med en viss teknologi. När 
teamet hittar den underliggande systematiken kan den utnyttjas för 
utvecklingen av hela affären.

Ofta identifieras också enskilda avvikelser. De som har bättre resultat 
än medianen, t.ex. bättre kvalitet eller pris, undersöks i lärande syfte 
medan de med ett sämre resultat än medianen, t.ex. en för dyr produkt 
eller leverantör, korrigeras så snabbt som möjligt. 

Inköpsvolymerna summeras dessutom i flera dimensioner med en så 
kallad “spend cube” som inkluderar:

•	 Volymer, prognoser, eventuellt i geografiska dimensioner t.ex. med 
olika försäljningsmarknader.

•	 Inköpsvolymer per produkt/segment, mottagare, affärsenhet och 
per leverantörer. 

Informationen kan också prioriteras med paretodiagram (sidan 229) som 
belyser de 20 procent av orsakerna som ger 80 procent av resultatet. Ett 
annat sätt att åskådliggöra de viktiga faktorerna är med en ABC-analys, 
där beståndsdelarna, t.ex. produkter eller leverantörer, klassificeras 
efter betydelse. Det finns inga fasta indelningar per klass men ibland 
rekommenderas en indelning som är snarlik paretoprincipen med 20 
procent av beståndsdelarna i A, 30 procent i B och resterande 50 procent 
i C. Men dessa enkla analyser är oftast inte tillräckliga för att prioritera 
leverantörerna.



27

LEVERANTÖRSVÄRDERING

Värderingen och valet av leverantörer är kärnan genom hela arbetet 
och allt som görs i processen reflekteras i – och påverkas av – vilka 
leverantörer företaget samarbetar med. Det tillhör inte vanligheterna att 
teamen behöver göra en komplett värdering av existerande leverantörer 
så här tidigt i processen. Värderingen av leverantörerna görs ofta stegvis, 
allt djupare efterhand som arbetet fortskrider genom processen. I steget 
MÄTA räcker det ofta med en utvärdering av inköpsanalysen tillsammans 
med en bedömning av samarbetet från användare och nyckelpersoner. 
En djupare bedömning kan behövas t.ex. om funktionerna ser olika 
saker och inte kan komma överens.

Även om en fullständig värdering sällan görs vid ett enda tillfälle, 
beskriver jag hela flödet eftersom den behöver ses som en helhet. 
Numreringen i figur 4.3 förklaras i den efterföljande texten.

Figur 4.3. Flödet i leverantörsvärderingen
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PUNKT 1-4: UTARBETA AFFÄRENS PRESTANDAMÅL

Skapa en gedigen förståelse för mål och krav (1). Som tidigare 
beskrivet, är förståelsen för affärsmålen och kundbehoven grundläggande 
för hela arbetet. En djup förståelse för dessa styr inte bara mål och krav, 
utan pekar också mot möjligheter t.ex. hur produkterna kan omarbetas 
för en effektivare produktion, distribution och segmentering.

Definiera måste-kraven (2). Kraven beskriver kriterierna samtliga 
leverantörer måste uppfylla och inkluderar minst: kvalitet, leverans-
förmåga och uppfyllande av uppförandekoden. Miniminivån specificeras 
för varje kriterium, t.ex. kvalitet med maximalt X antal defekter eller 
maximalt Y dagars ledtid mellan order och leverans. Här beskrivs också 
de konkreta produktkraven. Kriterierna viktas inte eftersom de inte 
är utbytbara mot varandra; dålig kvalitet kan inte kompenseras med 
korta ledtider. Samtliga måste-krav behöver uppfyllas var för sig och 
leverantörer som inte klarar av dem är inte aktuella som leverantörer. 
Det är ett höjdhopp som leverantörer antingen hoppar över eller river.

Men vad gör teamet om leverantören är 20 procent billigare än konkur-
renterna men inte klarar alla måste-krav? Tackar de nej? Lösningen är 
inte att fuska med kraven, de är inte uppsatta för att någon gillade dem 
utan för att affären behöver dem. Men om leverantören är intressant, 
och om det är praktiskt möjligt, kan teamet väga kostnaden för att 
stödja dem att nå kraven mot vinsten av att få dem som leverantör.

Fastställ inköpsmålen (3). Inköpsmålen är prestandan företaget vill 
maximera. Ett vanligt inköpsmål är lägsta totalkostnad men det kan 
finnas fler. Här finns inget höjdhopp och teamet söker leverantörer 
som kan leverera maximalt värde. Om målen är flera, viktas de genom 
att teamet bedömer värdet på varje mål – lägre kostnader eller högre 
kundnytta. Helst bör poängsystem undvikas då de tenderar att bli 
abstrakta: ”Hur många poäng är en lägre totalkostnad värd?”. Det blir 
verkligare när teamet frågar: ”Är kunderna beredda att betala fem tusen 
kronor för…?”. Det kan vara svårt att sätta en summa pengar på målen 
men det skulle vara lite märkligt att lägga allt arbete på värdeskapande 
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för att slarva bort det på mållinjen. När teamet har gjort formeln för 
värde är det relativt enkelt att jämföra olika leverantörers offerter. 

Om måste-kraven är som ett höjdhopp kan inköpsmålen liknas med 
löpning. Leverantörer som klarar höjdhoppet, oavsett hur högt över 
ribban de hoppar, deltar i löpningen – och snabbast vinner. 

Placera mindre viktiga kriterier i bra-att-ha (4). Dessa kriterier 
uppfyller två syften där det första är som det låter: faktorer som är bra 
att ha men som företaget inte är beredda att betala extra för. De kan 
användas som en del i förhandlingar och för att skilja på leverantörer 
med likvärdiga erbjudande. Det andra syftet är att teamet kan gömma 
kriterier och personliga uppfattningar som inte är viktiga, men som 
ibland skapas i interna diskussioner. Det är enklare att placera dem här 
än att förhandla bort dem, men resultatet är ungefär detsamma.

PUNKT 5: BESLUTA OM PROCESSER BEHÖVER VÄRDERAS
I enklare affärer med standardprodukter och låga risker, kan måste-
krav och inköpsmål vara tillräckliga kriterier och leverantörsvalet 
baserar sig på den prestanda leverantören erbjuder (5a). I strategiska 
affärer, där kostnaderna för misslyckande kan vara stora, krävs ofta en 
grundligare analys (5b). När teamen värderar nya leverantörer saknas 
en historisk prestanda och de kan därför behöva granska de processer 
som är avgörande för resultaten. Dessutom behöver förutsättningarna 
för ett långsiktigt samarbete utvärderas, både med nya och existerande 
leverantörer. Detta kallas ibland för strategisk passform.

PUNKT 6: UTVECKLA KRITERIER FÖR STRATEGISK PASSFORM
Kriterierna för strategisk passform är oftast indelade i generella 
och specifika kriterier. De generella beror på företagets och affärens 
sammanhang medan de specifika beror på vilken uppgift leverantören 
har i leverantörsportföljen. En volymleverantör kan ha en annorlunda 
kravspecifikation än en utvecklingsleverantör. Kriterierna omfattar:
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Ett produktivt arbetsklimat. I grunden handlar det om hur smidigt 
det dagliga samarbetet fungerar. Passar organisationerna eller är 
de så avvikande att det genererar merarbete och kvalitetsbrister? 
Språkkunskaper och kommunikation? Vilken attityd har de när problem 
uppstår? Löser de problemen smidigt och effektivt? Vilken syn har de på 
samarbete? Öppenhet eller slutenhet?

Komplementära resurser. Ett långsiktigt konkurrenskraftigt 
samarbete kräver en bra resurspassform mellan företaget och 
leverantören. Resurserna behöver vara komplementära för att kunna 
uppfylla affärsmålen, men det är lika viktigt att undvika merkostnader 
genom dubbleringar. Om både företaget och leverantörerna har resurser 
och kostnader t.ex. för utveckling av elmotorer, kommer båda att vilja 
ha betalt för det. Båda vill också använda sin egen resurs då den är 
skräddarsydd för den egna affären. Ett litet överlapp kan ge konstruktiva 
problemlösningar men om resurserna är dyra har man inte råd med 
dubbleringar. Icke komplementära resurser – som är ett resultat av 
icke passande verksamhetsinriktningar – är en av de mest frekventa 
orsakerna till att företaget inte kan arbeta med leverantörer.

Passform i leverantörsstrukturen. I stora segment behövs vanligen 
leverantörer med olika profiler, kompetens och geografisk placering. 
I dessa affärer granskas leverantörerna därför inte bara som enskilda 
beståndsdelar, utan även som en del av den totala strukturen.Principerna 
för leverantörsstrukturen beskrivs utförligt i kapitel fem.

Ett hälsosamt beroende. Företagets beroende mäts i kostnaden för 
att byta leverantör. Leverantörernas beroende kan bedömas bl.a. utifrån 
företagets andel av deras produktion och en uppskattning av deras 
förmåga att skaffa likvärdiga kunder. Situationen kan visualiseras med 
en fyrfältsmodell (fig. 4.4). Dessa modeller kan ibland upplevas som 
tröttsamt populära inom inköp, men de fyller en viktig kommunikativ 
uppgift när teamen kalibrerar synsätt och löser problem. Har teamet 
inget behov av modellen i den aktuella frågan, används den inte. 
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Figur 4.4. Matris för att illustrera det ömsesidiga beroendet mellan leverantör och företag

Teamet kan inte dra inte några större slutsatser av beroendematrisen 
innan den kompletteras med leverantörens prestanda, men det är tydligt 
att position ett inte är gynnsam och att affärer i position tre inte kommer 
att ha den högsta utvecklingstakten.

Tillräcklig kompetens. Värderingen av leverantörens kompetens 
görs bland annat genom att utvärdera samarbetet och de viktigaste 
processerna, jämföra priser och lönsamhet samt genom att mäta 
prestandan i deras produktportfölj. Som ett komplement kan teamet 
använda sig av en checklista för att förstå hur ledningen utvecklar sin 
verksamhet:

•	 Har de en klar och formulerad idé på hur de vill utveckla företaget 
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beredd att kämpa för de nödvändiga villkoren?

•	 Har de en systematik för att mäta framgångsfaktorerna?
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•	 Har de, genom föregående punkter, möjligheten att styra förbätt-
ringsarbetet genom att konkret sätta allt högre målsättningar på 
framgångsfaktorerna?

Frågorna kan kanske tyckas nästan alltför enkla, men de tränger in på 
djupet i hur verksamheten leds och förvånansvärt många leverantörer 
får anstränga sig för att svara. Dessutom ger de teamet ytterligare 
lärdomar i produktionens förutsättningar.

Passande verksamhetsinriktning, dvs. att leverantörens målsätt-
ningar är förenliga med företagets. En enkel bedömning kan göras 
genom att förstå var leverantören investerar sina resurser, men 
teamet undersöker också de viktiga leverantörernas långsiktiga syn på 
samarbetet. Det finns flera modeller för att åskådliggöra leverantörernas 
positionering av kunderna. Nedan modell (fig.4.5) använder affärens 
volym och vinst tillsammans med hur långsiktigt intressanta kunderna 
är.

Figur 4.5. Exempel på leverantörens positionering av kunder med exempel på möjliga strategier 

Beroende på hur leverantörerna positionerar samarbetet kan företaget 
förvänta sig att möta olika strategier:
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Vårda: De vill ha ett nära samarbete med anpassning av resurser och 
strategier.

Besvär: Företaget kan förvänta sig kraftigt höjda priser utan att 
leverantören lägger några resurser på utvecklingen av samarbetet. 
Samtliga kunder kan tas bort.

Utnyttja: Leverantören söker enkla resultat genom att gradvis höja 
priserna. De är beredda att tappa några kunder.

Vinst och sunda finanser. Målet är inte att bedöma om aktiekursen är 
på rätt nivå utan att utvärdera om leverantören är kompetent och har 
finansiering för att klara sina affärsåtaganden. Det innebär att teamet 
för det mesta kan använda relativt enkla analyser där omfattningen 
beror på hur stor försörjningsrisken är. Om risken är låg räcker det 
kanske bara med några frågor till dem och till deras underleverantörer. 
Materialtillverkare brukar ha bra kontroll på sina kunder och vet vilka 
som kan betala räkningarna. I större affärer kan analysen innebära att 
ekonomin granskas med hjälp av revisorer. De frågor som normalt sett 
är intressanta är att:

• Leverantören är lönsam, vilket bl.a. indikerar att de vet vad de gör.

• De har en sund soliditet – klarar upp och nergångar med stabilitet 
i företaget.

• De är likvida – har tillräckligt med pengar för att betala löpande 
räkningar. Likviditeten hämtas från balansräkningen med formeln: 
omsättningstillgångar minus varulager, dividerat med kortfristiga 
skulder. En siffra som överstiger 1 – dvs. att tillgångar är större än 
skulder – pekar mot att leverantören har tillräcklig betalningsförmåga.

Leverantörens resultat- och balansräkning kan summeras i ett DuPont-
diagram som är en visualisering på hur de skapar vinst (fig. 4.6 på nästa 
sida). 

Modellens nedre blåa del visar företagets tillgångar och hur de finansierar 
verksamheten och den övre vita visar intäkter och kostnader.
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Figur 4.6. DuPont diagram [här uppdaterat med Ikeas senast publicerade resultat]
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Ovan exempel summeras med räntabilitet på eget kapital (1), men den 
kan också göras i andra varianter; avkastning på totalt kapital (2) är 
också vanligt förekommande. Några saker som kan utläsas:

•	 Eget kapital (3) är 31 608 (miljoner euro) vilket ger 71 procent 
soliditet med formeln: eget kapital dividerat med totalt kapital. 
Det är högre än normalt och ofta anges 30–40 procent som en 
acceptabel nivå.

•	 Räntabilitet på eget kapital dvs. vinst dividerat med eget kapital 
= 10,5 procent. Riktvärdet är olika i olika länder beroende på 
bankräntan, risknivåer och avkastningen på alternativa investeringar. 
Mellan 10–20 procent anses oftast som bra. 

•	 Kapitalomsättningshastigheten (4) 0,7 är låg i jämförelse med 
möbelindustrin. Inom lätt industri är omsättningshastigheten ofta 
två eller högre. Enligt data från januari 2014 hade möbelindustrin 
i USA en omsättningshastighet på 2,726. En låg siffra jämfört med 
industrin tyder på stora lager eller låg produktivitet.
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Modellen är ett enkelt instrument för att simulera t.ex. investeringar 
eller volymökningar och dess påverkan på vinsten. Några tänkbara 
scenarier från figur 4.5, samtliga med oförändrade operationella (fasta) 
kostnader:

1. En sänkning av inköpspriserna med 5 procent, dvs. kostnader för 
sålda varor, ger en avkastning på eget kapital på 12,6 procent, 
en ökning med 2,1 procentenheter. Det innebär en ökning av 
räntabiliteten på eget kapital med 20 procent. 

2. En ökad försäljningsvolym med sex procent, ger samma resultat. 

3. En ökning av försäljningen [i pengar] med sex procent, som skapas 
av fem procent sänkta inköps- och försäljningspriser, dvs. pris-och-
volym, ger samma resultat.

Exemplet visar principer som är relevanta både för leverantörer och 
för underleverantörer. Man kan naturligtvis också räkna åt andra hållet 
dvs. hur mycket priserna kan sänkas vid volymökningar. Om teamet 
har tillgång till informationen, kan dessa simuleringar vara en av 
utgångpunkterna för diskussioner med leverantörerna.

SUMMERING STRATEGISK PASSFORM
Kriterier för den strategiska passformen – de grundläggande förutsätt-
ningar för ett långsiktigt samarbete – omfattar oftast följande:

•	 Ett fungerande samarbetsklimat. 
•	 Komplementära resurser. 
•	 Passform i leverantörsstrukturen 
•	 Ett hälsosamt beroende. 
•	 Tillräcklig kompetens. 
•	 Passande verksamhetsinriktning.
•	 Vinst och sunda finanser.
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PUNKT 7: IDENTIFIERA DE AVGÖRANDE PROCESSERNA
Processvärderingar görs främst, men inte uteslutande, på nya leverantörer 
där företaget saknar erfarenheter från tidigare samarbete. Ett exempel 
för att illustrera vad det betyder: På bordsskivor är ytbehandlingen en 
värdeskapande process som innehåller ett antal viktiga aktiviteter t.ex. 
förbehandling, typ av lackering och kvaliteten på torkningen. På samma 
sätt finns det för varje segment, och ibland för varje produktfamilj, 
identifierade aktiviteter och processer som är avgörande för resultatet. 
Inom kvalitet kallas de för “Critical to Quality”. Genom att värdera 
leverantörens förmåga i dessa aktiviteter, och i processen som helhet, 
kan teamet göra en bedömning av leverantörens förväntade prestanda.    

Processvärderingar är speciellt vanliga för kvalitets- och miljökrav men 
de kan även förekomma t.ex. i bedömningen av leveransförmågan eller 
av produktutvecklingen. Omfattningen på värderingen är proportionell 
mot riskerna; större risker ger ett mer kvalificerat värderingsbehov. Det 
innebär att teamen helst minimerar risken, exempelvis genom att testa 
leverantören på lägre volymer eller att starta affären med produkter 
som är mindre känsliga för eventuella misslyckande. 

I denna värdering kan ett poängsystem användas som stöd för att 
summera upp flera aktiviteter till en process som helhet, men till 
slut behöver en enda fråga besvaras: Kommer leverantören att klara 
uppgiften? Värderingen kan göras på olika sätt:

•	 Självbedömning eller genom officiella system. Görs ofta i samband 
med “RFI – request for information”, en samling frågor som teamet 
skickar till potentiella leverantörer för att identifiera dem som har 
de eftersökta egenskaperna. Självbedömningen innebär att leveran-
tören svarar på specifika frågor och även om det inte ger en komplett 
bild, kan teamet få en bra indikation på deras nivå. Om leverantören 
är godkänd enligt något av de officiella systemen, t.ex. ISO 9000 
för kvalitet, ISO 14000 som reglerar miljöarbete eller ISO 26000 för 
socialt ansvarstagande, underlättar det bedömningen. 
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•	 Besök och intervju med en övergripande bedömning av de viktiga 
processerna. 

•	 En specifik värdering på utvalda processer. Den genomförs antingen 
av egna specialister eller, vilket är vanligt vid verifikationen av 
uppfyllandekoden, av tredjepartsexperter.

PUNKT 8: GENOMFÖR LEVERANTÖRSVÄRDERINGEN
När genomförs den kompletta leverantörsvärderingen? Det beror på 
situationen, men det är uppenbart att en komplett värdering är ett 
stort jobb som teamen inte vill göra på alla leverantörer. Det vore t.ex. 
onödigt att värdera en leverantör fullt ut för att fastställa att priserna 
är för höga. Därför görs värderingen som en del av en gallrings- och 
beslutsprocess med en stegvis ökande omfattning och noggrannhet.

•	 I steget MÄTA görs en oftast enklare utvärdering av existerande 
leverantörer. Målet är att avgöra om någon behöver fasas ut 
samt för att skapa underlag för utvecklingsdiskussionerna med 
leverantörerna.

•	 När nya potentiella kandidater identifieras, görs en värdering 
för att säkra att de är kvalificerade för att delta i upphandlingen. 
Värderingen görs på plats hos leverantören och/eller med en RFI – 
request for information.

•	 Värdering slutförs i samband med selekteringsprocessen i steget 
FÖRBÄTTRA. Har det inte gjorts tidigare, inspekteras de fysiska 
produkterna nu.

•	 I STYRA – det sista steget i DMAFS – görs årligen återkommande 
utvärderingar av leverantörerna som en del av kategoriplanen.

Inköpsanalysen och leverantörsvärderingen summeras per leverantör 
t.ex. som i figur 4.7 på nästa sida.
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Figur 4.7. Sammanställning inköpsanalys och leverantörsvärdering

Siffrorna under kolumn 1 är vägda prisindex där den billigaste leverantören 
har index 100, vilket betyder att en leverantör med index 109 har 
ett 9 % högre pris. Kolumnerna två t.o.m. fem innehåller en vägning 
av bakomliggande kriterier som summeras till: 1=inte acceptabelt, 
2=gränsfall och 3=godkänt. Beroendenivåerna (8) relaterar till figur 4.4. 

Leverantörernas positioneras nu i nedan matris.

Figur 4.8 Leverantörspositionering
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Företagets beroende, på Y-axeln, kommer från värderingen i figur 4.7. 
X-axeln, leverantörens prestanda och strategisk passform, visar 
leverantörens förmåga att stärka företagets konkurrenskraft. 
Positioneringen är en vägning av kriterierna i figur 4.7. Varje position i 
modellen pekar mot några huvudstrategier:

Problematiska. Här har företaget ett ohälsosamt beroende till 
leverantörer som inte har rätt prestanda. Det är ovanligt att problematiska 
leverantörer kan flyttas direkt till strategiska. I de flesta fall behöver 
relationen flyttas mot vanliga, dvs. att företaget minskar sitt beroende, 
för att antingen se leverantören förbättra sin prestanda eller fasas ut.

Strategiska. Detta är de viktigaste leverantörerna som ger företaget 
de största konkurrensfördelarna. Företagsledningen har speciellt fokus 
på dem med flera gemensamma utvecklingsprojekt och leverantören får 
tillgång till ett stort internt kontaktnät.

Vanliga. Dessa leverantörer bidrar inte till att skapa konkurrensfördelar 
och bör antingen öka sin prestanda eller fasas ut. Det vanligaste är att 
leverantörerna får konkurrera om större volymer och resultaten styr i 
vilken riktning utvecklingen sker. 

Potentialer. Detta är duktiga leverantörer men affärerna har inte 
utvecklats till något stort ännu. Det kan bero på leverantörens 
begränsningar i kapaciteten men också på att företaget inte har kunnat 
dra nytta av deras styrkor. Det normala är att teamet anstränger sig för 
att utveckla affären och öka volymerna.

Leverantörspositioneringen, eller kanske snarare arbetet att placera 
leverantörerna i den, stimulerar frågor och idéer både om leverantörer 
och om segmentet som helhet. I steget MÄTA är positioneringen en av 
pusselbitarna i arbetet att identifiera möjligheter och att fastställa om de 
existerande leverantörer klarar uppgiften, men det allra största arbetet 
med modellen görs i steget ANALYSERA, där den är en aktiv komponent i 
strategiutvecklingen.
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Även om leverantörernas strategi är en komponent av strategisk passform, 
kan den förtydligas med en illustration som kombinerar leverantörens 
positionering av kunderna med teamets leverantörspositionering.

Tabell 4.9. Kombinationen av företagets och leverantörernas positionering 

Teamets Leverantörens positionering av företaget

Leverantör positionering Besvär Utnyttja Utveckla Vårda

A Potential X

B Problematisk X

C Strategisk X

Det mest bekymmersamma är naturligtvis om företaget bedömer en 
leverantör som strategisk samtidigt som leverantören själv klassificerar 
samarbetet som besvär eller utnyttja. 

GAPANALYS

Teamet summerar gapet mellan nuläget, målen och identifierade 
potentialer i form av en från – till översikt av samtliga mål och krav 
parametrar. Utmaningarna i projektet görs därmed tydliga.

Tabell 4.10. Från – till översikt

Från Till

1 % Besparingspotential 10 % Kostnadsreduktion

0,8 % Kundreturer 0,5 %

5 000 Kapacitet 8 000

MARKNADSDIAGNOS

Marknadsdiagnosen har en stor betydelse i många affärer då den 
kan korta ner projekttiden väsentligt genom att teamet snabbt hittar 
möjligheter och förbättringsområden. Diagnosen är en översikt av 
inköpsmarknaderna med målet att minska gapet till målen genom att:

•	 Bedöma vilka marknadspotentialer som finns och ungefärlig storlek.
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•	 Söka möjligheter och fokusområden för att utveckla värdekedjan.

•	 Förstå branschlogik och marknadssituation.

•	 Förstå leverantörernas situation: beläggning, intresse m.m. 

Diagnosen kallas också för ”var är pengarna?”. Benämningen kommer 
från teamets stora intresse för priser och kostnader. Men varför har de 
ett speciellt intresse för kostnader när en affär behöver uppfylla många 
fler parametrar än att vara kostnadseffektiv? Den måste även uppfylla 
kvalitetskraven, krav på leveranser och teamet behöver dessutom säkra 
en leverantörsstruktur som klarar både nuvarande och kommande 
behov. Blir det inte ensidigt att fokusera på de låga kostnaderna?

Kostnader är inte det enda målet, men det är motorn i arbetet. Det finns 
många leverantörer som kan klara alla krav, men inte tillsammans med 
det låga priset. Att “leta efter pengarna” bygger på synsätten:

•	 Det är lättare att uppgradera förmågan hos leverantörer med en 
effektiv lågkostnadsoperation än att skala ner leverantörer som har 
resurser företaget inte vill betala för. Därför stryker teamet oftast 
dyra leverantörer utan större arbetsinsats. 

•	 Även om några av de billigaste leverantörerna inte kommer att vara 
aktuella, finns det ofta ett stort lärande i hur den låga kostnaden 
skapas. Det kan t.ex. vara användning av material/teknik på ett sätt 
som inte är vanligt i branschen och som kan anpassas till företagets 
behov.

•	 Att leta efter pengarna är en effektiv förenkling som hjälper teamet
att snabbt komma fram till de intressanta leverantörerna, produkterna 
och de viktiga frågorna. Väl framme, fortsätter arbetet med att lösa 
helheten.

Diagnosen görs främst i diskussioner med specialister och leverantörer. 
Inköpserfarenhet och intuition är viktig för att hitta fram, men teamet 
vill samtidigt kommunicera tankarna bakom slutsatserna. Jag känner 
det i magen är inte ett tillräckligt argument i en process som drivs av 



42

transparens. De främsta anledningarna till att verbalisera intuitionen är 
att hela teamet behöver skapa en gemensam bild över segmentet och 
att slutsatserna behöver kvalitetssäkras, vilket bland annat görs med 
stöd av nyckeltal och indikatorer. 

Indikatorer är beteenden och trender som pekar mot situationer och 
möjliga sätt att agera: sänkta materialpriser, ledig kapacitet och många 
nya intresserade leverantörer är exempel på indikatorer som pekar mot 
en potential genom konkurrensutsättning. Nyckeltalen är ofta specifika 
för den aktuella branschen och hjälper att visa industrins utveckling 
t.ex. omsättning/anställd, kapitalomsättningshastighet, andel rörliga 
respektive fasta kostnader, produktivitetsökning eller vinstnivåer. Ett 
ensamt nyckeltal eller enstaka indikationer betyder sällan något, men 
om det finns flera signaler som pekar åt samma håll, underlättar de att 
skapa arbetshypoteser som kan verifieras, justeras eller förkastas.

Diagnosen görs samtidigt som projektet formas i steget MÄTA. Teamet 
försöker inledningsvis förstå om de har ett pris- eller kostnadsproblem, 
vilket ger helt olika lösningar. 

PRISPROBLEM – PENGAR PÅ BORDET
Den enklaste beskrivningen av prisproblem är att företaget köper till för 
höga priser jämfört med vad inköpsmarknaden kan erbjuda. Några av de 
tydligaste indikationerna är: 

•	 Nya leverantörer erbjuder lägre priser. 

•	 Materialpriser går ner, eller har gått ner, utan relevanta prissänkningar 
på produkterna.

•	 Utvecklingen på priserna följer inte branschtrenden

•	 Stora prisskillnader mellan existerande leverantörer; ibland är det 
möjligt att lösa hela uppgiften genom att omfördela produkterna 
och/eller konsolidera leverantörsstrukturen.

•	 Ökade ordervolymer utan sänkta produktpriser.

•	 Leverantörerna har för hög lönsamhet.
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•	 Det är länge sedan företaget undersökte alternativa leverantörer.

•	 Företagets konkurrenter har starkare offerter på liknande produkter.

•	 Stor ökning av produktionskapacitet på marknaden. Ibland med nya 
tillverkningstekniker eller med andra material.

•	 Företaget köper hos dyrare leverantörer utan att dra nytta av deras 
förmåga att skapa värde.

•	 Existerande leverantörer erbjuder samma priser – dvs. de samordnar 
priserna sinsemellan, vilket brukar betyda att de är för höga.

När affärerna går bra är det vanligt att det samlas pengar på bordet 
utan att organisationen är medveten om det. Det är inte ovanligt att 
hitta fem procent, speciellt när det taktiska ansvaret är fördelat på olika 
affärsenheter med många produkter och stor rörlighet. I turbulenta 
situationer, exempelvis med stora svängningar på materialpriser, är 
det snarare regel än undantag att en fragmenterad organisation tappar 
översikten. I diagnosen kan teamet oftast få en bra uppfattning på 
omfattningen: är potentialerna fem procent, tio eller mer? 

Prisproblem löses med marknadsaktiviteter. Mindre korrigeras genom 
diskussioner och de större genom en omstrukturering av leverantörerna 
som omfattar:

•	 Att utveckla nätverket av leverantörer och underleverantörer.

•	 Konsolidera eller omfördela produkter/volymer bland existerande 
leverantörer.

•	 Addera nya leverantörer för att komplettera eller byta ut existerande.

Det är vanligt att genomförandet av leverantörsstrukturering sker med 
konkurrensutsatta upphandlingar, men valet mellan samarbete och 
konkurrens beror på situationen.

RÄCKER DET INTE MED ATT VETA ATT DET ÄR FÖR DYRT?
När det inte finns pengar på bordet har teamet ett kostnadsproblem. 
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Men varför behöver de veta om de har ett pris- eller kostnadsproblem? 
Räcker det inte med att veta att det är för dyrt? Nej, teamen behöver 
hantera problemen helt olika beroende på var pengarna finns och en 
felaktig metodik är verkningslös, i värsta fall till och med skadlig. 

När problemet är att leverantörens priser är för höga, orsakas det 
antingen av dåliga relationer, för lågt inflytande eller fel leverantör. Det 
innebär att försök att sänka kostnaderna med värdeanalyser oftast är 
meningslösa. Besparingsvinsterna hamnar hos leverantören och löser 
inte grundproblemet. Teamen löser oftast prisproblem genom att 
konkurrensutsätta leverantörerna och vid behov byta ut dem. 

Att försöka nå målet genom att konkurrensutsätta leverantörer som redan 
är konkurrenskraftiga, men där problemen orsakas av hur värdekedjan 
är designad, exempelvis med bristfälliga produktkonstruktioner, är 
lika meningslöst. Ett troligt resultat är försämrade relationer och en 
prishöjning. Kostnadsproblem löses genom värdeanalyser.

Figur 4.11. Var är pengarna? Illustration över pris- och kostnadsproblem med strategiska inriktningar

  PRISPROBLEM

KOSTNADSPROBLEM

Hämta pengar: Leverantörsstruktur

- Öka makt och inflytande
- Utveckla nätverket av leverantörer
- Konsolidera/addera leverantörer

Skapa pengar: Värdeanalyser

- Säkra inflytande och makt
- Förbättra produkterna
- Förbättra produktionen



45

Problem måste m.a.o. lösas där de finns och de flesta större segment 
har en blandning av både pris- och kostnadsproblem som kan härledas 
till specifika produkter och leverantörer. 

Exempel 3: Leverantörsstrukturering eller värdeanalys?

Leverantör A var en av de större i sin bransch och producerade en dominerande 
andel av Ikeas segment. Men volymen motsvarade bara ungefär fem procent 
av leverantör A:s försäljning. Ett nytt sortiment hade börjat produceras 
men priserna reflekterade inte den högre volymen eller de sjunkande 
materialpriserna. 

Leverantör A hade tidigare medgett att det fanns en potential på tio procents 
prissänkning. När kategoriledaren träffade dem återstod bara en tummetott – 
en futtig procent. Den eventuella procenten fanns kanske om Ikea kunde arbeta 
i ”partnerskap” och förändra det helt nyutvecklade sortimentet.

Ett lätt irriterat kategoriteam gjorde en diagnos och det blev snabbt tydligt att 
pengarna fanns på bordet. Alternativa leverantörer kontaktades och genom en 
rad aktiviteter stärktes inflytandet. Bland annat säkerställdes det att leverantör 
A visste att Ikea samtalade med andra intresserade leverantörer och alla 
besök till A ställdes in. Leverantör A hade ett stort Ikea-nätverk och teamet 
kommunicerade internt att man var beredd att avsluta samarbetet (vilket inte 
var sant). Eftersom A investerade för nya kapaciteter, var det olyckligt att tappa 
kunder och de började bli märkbart nervösa. 

I upphandlingen som följde erbjöd leverantör A i rask takt minus 15 procent 
och slutresultatet, efter några frågor, blev drygt 20 procents prissänkning. 

Detta var ett exempel på en ganska vanligt förekommande samarbetsform 
som kännetecknas av att någon, i detta fall leverantören, utnyttjar situationen 
för kortsiktiga fördelar. Om det inte är möjligt att förflytta samarbetsformen till 
något mer produktivt, kommer priser och prestanda uteslutande att styras av 
det rådande maktförhållandet. I de situationer leverantören har denna attityd, 
är det viktigt att veta det och att stärka företagets position.
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KOSTNADSPROBLEM – SKAPA PENGAR
Den enskilt största indikationen på ett kostnadsproblem är att pengarna 
saknas på bordet. Finns inte marknadspotentialerna i den omfattning 

som behövs för att nå målen, är teamet helt enkelt hänvisade till att 
skapa pengar, vilket görs genom värdeanalyser.

Arbetet med att mejsla fram möjligheter i värdekedjan, att skapa pengar, 
tillhör det mest kvalificerade i hela processen och görs delvis i steget 
ANALYSERA och på djupet i STYRA. I diagnosen kan teamet inte gå djupt 
utan de skapar en översikt med syftet att hitta enkla möjligheter och 
fokusområden för senare undersökning. Översikten görs i dialogen med 
viktiga aktörer i försörjningskedjan: leverantörer, underleverantörer och 
maskintillverkare. Exempel på områden som granskas:

•	 Förbättra produkterna? Hur kan man anpassa produkten till 
industrins förutsättningar? Här följer frågor som: Finns substitut-
material? Kan färre komponenter användas? Hur kan förpackningen 
göras så att fler produkter får plats på en lastpall? Hur kan produkten 
designas för effektivare montering? Kan produkten utnyttja maskin-
utrustningarna bättre? Vad händer om volymerna ökas eller om 
produkten beställs med större satsstorlekar? 

•	 Förbättra produktionen? Nu söker teamet möjligheter anpassa 
de industriella förutsättningarna efter produkten: Vilka är de viktiga 
produktionsaktiviteterna för produkterna och hur kan de förbättras? 
Finns det effektivare maskiner och teknologier? Vad krävs för att 
produktionstiden ska halveras? Hur kan manuellt arbete minskas?

Exemplet visar också vikten av några andra principer: 

•	 Att, speciellt i dessa situationer, inte ha en övertro på förhandling utan att 
skapa situationer där resultaten blir självklara. 

•	 Vikten av att bygga inflytande genom en rad aktiviteter – även internt.

•	 Att skillnaden i resultat mellan ”rätt” och ”fel” sätt att lösa problemen på  
ofta är betydande.
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När teamet söker potentialer genom värdeanalysen, förbättra produkt 
och produktion, kartläggs värdekedjan samt leverantörernas produkt-
kalkyler. Kalkylerna består av:

•	 Rörliga kostnader, dvs. de som följer förändringar i volymerna. 
Dessa är oftast direkt material, lön och energi.

•	 Fasta kostnader för maskiner, IT, försäkringar, administration m.m.

•	 Riskpremier och vinst, som kommer från leverantörens 
prissättningsstrategi. 

Skillnaden mellan en värdekedja och en kalkyl kan illustreras med 
hur teamet betraktar en produkt. När de betraktar produkten ur ett 
kalkylperspektiv ser de kostnaderna för olika material, lön, verktyg, 
energi samt leverantörens fasta kostnader – inklusive vinst.  

Tabell 4.12. En schematisk produktkalkyl

Rörliga Kostnader Enhet Mängd Pris Summa

Metall, plåt Kilo 6 4 24

Metall, profiler Kilo 12 5 60

Beslag Styck 3 4 12

Förpackningsmaterial m² 2 3 6

Färg Kilo 1,2 20 24

Energi kWh 2

Direkt lön Minut 32 0,34 11

Övrigt Ange 8

Summa rörliga kostnader 136

Fast kostnad: Avskrivning maskiner 11

Erbjudet produktpris 211

Rörlig kostnadsandel 64 %

Fast kostnad inklusive vinst 75

Teamet kan jämföra priserna med material- och komponentleverantörer 
eller med andra leverantörer, och de kan bedöma effekterna t.ex. av 
volymökningar – en utspridning av fasta kostnader på fler produkter. 
Produktkalkylerna pekar också mot viktiga områden som teamet 
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arbetar djupare med senare i processen t.ex. en eventuell uppdelning av 
produkter i moduler eller lämpliga inköpsmarknader. 

Exempel 4: Att bygga på styrkor.

Madrassleverantörens produktkalkyler visade tydligt hur leverantören skapade 
sin konkurrenskraft: Ett lågt pris på polyeter (syntetisk skummgummi) samt på 
inköp och sömnad av överdragen. Det kryddades med en effektiv montering 
och en strategi som byggde på höga volymer, dvs. med låga fasta kostnader. 
Inköparen identifierade en existerande bäddsoffa med en karaktär som passade 
leverantörens styrkor: cirka 30 procent av materialkostnaden var polyeter, 20 
procent var kostnaden för överdrag och resterande utgjordes metallkomponenter 
som krävde en montering. Volymerna var höga. 

Leverantören arbetade igenom produkten och kunde omedelbart erbjuda ett 
pris som var 15 procent lägre än den existerande leverantören. Volymerna 
delades upp mellan leverantörerna och priserna hos den nya leverantören 
sänktes även på den existerande madrassaffären, eftersom de fasta kostnaderna 
fördelades på en större total volym. 

Något år senare hade även den ursprungliga leverantören sänkt sina priser 
och en ny översyn av kalkylerna gjordes. Denna gång i kombination med en 
aktivitetsanalys som inkluderade flera aktörer. Teamet såg ganska snabbt en 
potential genom att dela upp produkten i sina tre beståndsdelar och att optimera 
dem separat. 

En ny produkt utvecklades och ersatte den tidigare. Nu kunde madrasserna 
köpas nära marknaden, överdragen i de billiga sömnadsländerna och metallen i 
platta paket från Asien och Östeuropa. 

Kunderna övertog monteringsarbetet och fick en bättre produkt till ett lägre pris. 
Produktens totalkostnad hade nu halverats jämfört med ursprungssituationen.
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När produkterna kartläggnings som en värdekedja, granskas de 
processer och aktiviteter som påverkar företagets konkurrenskraft. 
De kan sträcka sig från anskaffning av råmaterial till återvinning av 
de förbrukade produkterna. När teamet studerar produktionen som en 
värdekedja, delas produkten upp i komponenter och funktioner t.ex. 
ben, sits, rygg och förpackning. Produktionen delas upp i aktiviteter som 
putsning, lackering eller distribution.

Figur 4.13. En översiktlig värdekedja för en produktion av stolar

Textil
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MATERIAL TILLVERKNINGSPROCESS

Teamet kan se var värde skapas och var det slösas bort. De ser var 
och varför det finns omarbetningar och spill. De kan identifiera var 
kostnaderna uppstår, var kvalitetsproblemen orsakas och de undersöker 
billigare och bättre lösningar. Att förstå värdekedjan och kalkylerna är 
grundläggande för värdeanalysen. Men varför studerar teamet produk-
tionen när leverantören rimligen förstår den bäst? Vad kan de se som 
leverantörerna inte ser själva? 

De ser affären från olika sammanhang. Båda ser sin egen verksamhet 
men ingen har en komplett överblick över helheten. Det är genom 
dialogen och ett intensivt sökande efter möjligheter, som en helhetsbild 
växer fram och avslöjar nya möjligheter.
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Värdeanalysen är central för att utveckla affären och den är skillnaden 
mellan att bara köpa produkter eller att skapa något nytt. Men det är 
ett av områdena där teamet måste använda sig av paretoprincipen med 
80/20 eller till och med 70/10. Det är varken möjligt eller intressant att 
penetrera alla detaljer. I diagnosen söker teamet efter potentialer som 
kan prioriteras för ett djupare arbete senare i processen.

Marknadsdiagnosen görs framförallt i dialog med olika aktörer i 
värdekedjan och det finns flera möjliga källor:

•	 Underleverantörer, t.ex. material- eller verktygsleverantörer, har 
en bra branschkunskap och är oftast inte är benägna att hålla 
information hemlig.

Exempel 5: Rätt från ett perspektiv och fel från ett annat.

Leverantören fanns i ett land med låg lönekostnad som största fördel. De 
planerade att investera i automatisering och blev minst sagt överraskad när de 
möttes av kommentaren: ”Intressant. När ni gjort det kommer kunderna att köpa 
produkterna i Tyskland, som redan har samma automatiseringsgrad och finns 
närmare marknaden. Vi måste hitta en annan lösning!”.

Leverantören utgick från det sortiment de producerade och ville optimera affären 
genom att automatisera delar av produktionen. Fullt naturligt. En analys visade 
att produkterna hade hamnat hos leverantören mer på grund av tillfälligheter och 
personliga preferenser än baserat på en genuin förståelse för konkurrenskraften. 
Det var en blandning mellan produkter som kunde automatiseras och de som 
krävde manuellt arbete. 

En jämförelse (inköpsanalysen) visade att leverantörens konkurrenskraft var 15 
procent starkare på det sortiment som krävde manuellt arbete jämfört med de 
produkter som var möjliga att automatisera. Det fanns tillräckliga volymer för 
att förändra produktmixen och belägga leverantören med det arbetskrävande 
sortimentet, vilket innebar att leverantören kunde avstå från en del av 
investeringarna och öka både konkurrenskraften och lönsamheten.  
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•	 Leverantörer och potentiella leverantörer. 

•	 Andra inköpande företag.

•	 Internet och branschpublikationer som erbjuder både generell och 
branschspecifik marknadsinformation.  

•	 Konkurrentanalyser, inklusive av andra och mer teknikintensiva 
företag. Det är oftast ganska enkelt att hitta leverantörerna om man 
behöver det. 

•	 Pensionerade branschspecialister kan ofta bidra med mycket kunskap 
till relativt låg kostnad – produktionschefer, marknadsansvariga och 
ekonomi- och inköpschefer.

•	 Specialiserade konsultföretag.

Det tillhör ovanligheterna att teamet kan bygga en komplett bild genom 
ett fåtal diskussioner och därför söker de sig fram från olika vinklar och 
verifierar intressant information från flera aktörer.

PROJEKTPLAN

I arbetet med de olika avsnitten i steget MÄTA har teamet:

	 Analyserat nuläge och prestanda bland annat med pareto- och 
regressionsanalyser.

	 Värderat existerande leverantörer. Teamet är väl medvetna om deras 
styrkor och svagheter.

	Gjort en gapanalys och beslutat om de behöver involvera nya 
leverantörer.

	 Skapat en bra uppfattning om hur mycket pengar som finns på 
bordet.

	Hämtat hem några snabba resultat och fått flera idéer för 
fortsättningen.

	 Arbetat fram en SWOT tillsammans med specialister, leverantörer 
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och intressenter.

	 Skaffat en bra uppfattning om vad som händer på inköpsmarknaderna.

	Höjt inflytandet med en genomtänkt kommunikation.

	 Skapat en översikt över de största avsnitten i värdekedjor och 
kalkyler.

	 Träffat de viktigaste leverantörerna och aktiviteter är igångsatta.

Med andra ord så vet teamet redan i detta steg av processen ganska 
mycket om situationen och vad uppgiften innebär. Nu återvänder de till 
projektdirektivet och återupptar diskussionerna med affärsenheter och 
intressenter: bedömda potentialer, möjligheter att förbättra mål och krav 
samt resursbehov. När en överenskommelse har nåtts dokumenteras 
projektplanen med minst:

•	 Konkreta och mätbara målsättningar för inköpsprojektet.

•	 Aktivitetsplan och ansvariga personer.

•	 Organisation och resurser.

•	 Beslutsforum, mandat, begränsningar och styrgrupp.

•	 Informationshantering, intressenter och sekretess.

Organisationen av ett projekt kan se väldigt olika ut beroende på uppgift 
men det finns några principer:

•	 Ett projekt har oftast resurser inom kvalitet, logistik, branschkunnigt 
inköp och användare. Om flera av dessa personer kommer från de 
stora affärsenheterna, förenklas snittytorna med information och 
beslut. 

•	 Hellre färre fulltidsresurser än flera på deltid. Resurser på deltid har 
en tendens att prioritera sina funktionella uppgifter.

•	 Projektet behöver en analytisk affärscontroller. Processen genererar 
mycket information och teamet behöver ha förmågan att analysera 
och simulera olika scenarier.
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•	 Kärnteamet hålls ganska litet, helst fyra personer men inte fler än 
åtta.

Självklart behövs en teamledare som förstår processen och som kan 
leda sitt team. Projektplanen dokumenteras bl.a. med ett Gantt-schema 
som beskriver aktiviteter, milstolpar och ansvar (sidan 222). 

SUMMERING OCH REFLEKTIONER

Logiken i de två första stegen i processen kan illustreras med ett 
flödesschema.

Figur 4.14. Kopplingen mellan de första två stegen DEFINIERA och MÄTA

1. Produkterna segmenteras och mål och krav definieras utifrån 
kundbehov och affärsmål. De första indikationerna på standardi-
seringar hittas och projektdirektivet upprättas. Dessa uppgifter görs 
i steget DEFINIERA.

2. Samtliga mål och krav parametrar mäts och leverantörerna 
positioneras efter sin relativa konkurrenskraft.

3. Teamet gör en gapanalys som visar skillnaden mellan nuläge och 
mål och krav.

Mål och krav Nuläge

Gapanalys

Marknadsdiagnos

Projektplan

1 2

3
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4. Marknadsdiagnosen söker möjligheter att stänga gapet till målen. 
Teamet gör en bedömning på omfattningen av “pengar på bordet”. 
Dialogen med leverantörerna inleds och beslut fattas om nuvarande 
leverantörer är tillräckliga för uppgiften eller om nya behöver 
engageras. 

5. Inköpsmålen fastställs, oftast som en syntes av affärsmål,  
marknadssituationen och tillgängliga resurser. Uppdraget och 
överenskommelsen dokumenteras i projektplanen.

VILKA ÄR TEAMENS STÖRSTA UTMANINGAR I DE FÖRSTA 
STEGEN?
En av utmaningarna genom hela projektet är att navigera bland mängder 
av data och information så att teamet kan komma till praktiska slutsatser. 
Arbetsprinciperna kan illustreras med en modell:

Figur 4.15. Dimensioner i problemlösning

Ett bra arbete i steget MÄTA, och i de övriga stegen, görs i alla fyra 
kvadraterna:

•	 Verkligheten är start- och slutpunkten för all verksamhet: leve-
rantörer, underleverantörer, maskintillverkare och värdekedjan i 
realiteten. Teamet är väl förankrade i verksamheten genom hela 
processen och de utvecklar potentialer i dialog med viktiga aktörer. 

DEFENSIV
Tar utgångspunkten i 
problem med frågan 
”hur kan problemet 

avlägsnas?”

OFFENSIV
Tar utgångspunkten i 

kundbehoven med frågan 
”hur kan värdet 
maximeras?”

ANALYS
Omvandlar information 
till kunskap som gör 

systematiska lösningar 
möjliga.

VERKLIGHET
Kund och leverantör! 

Lärdomar genom närvaro 
och dialoger i 

verksamheten.
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•	 Det offensiva arbetet innebär att teamet tar utgångspunkten i mål 
och kundbehov. Utifrån dessa söks nya lösningar som inte bara 
handlar om att lösa uppenbara problem. Det är oftast i detta sökande 
som de större genombrotten skapas.

•	 I analyserna samlas mängder av data som struktureras och analyseras 
genom olika modeller som, i stora affärer, hjälper teamet i sökandet 
efter systematiska lösningar. Modellerna är dessutom till stor hjälp 
i teamets problemlösning och i dialogerna med affärsenheter och 
intressenter.

•	 Det defensiva arbetet tar utgångspunkten i de problem som är 
uppenbara. Är det negativt att studera de problem som stör 
verksamheten? Nej, absolut inte, teamet måste vara medvetna om 
dem, men undvika att bli en del av dem.

Den förmodligen största utmaningen för nyare team, är att undvika en 
slagsida mot analys och defensiv. Den resulterar i mycket siffror och i ett 
försök att minimera problemen – men missar ofta att söka lösningar med 
nya perspektiv. Slagsidan orsakas ofta av osäkerhet och en bristande 
kompetens för arbetet med verklighet och offensiv.

Den största utmaningen för erfarna team, speciellt om de arbetar 
permanent med affären, är att analysera affären med nödvändig 
disciplin. Det är lätt att hamna i fällan att hoppa över delar av analysen 
och acceptera det man redan vet som en fortsatt sanning, men det leder 
bara till samma slutsatser som förra gången. Vissa kan också ha svårt 
att undvika att identifiera sig med den nuvarande situationen och de 
söker, mer eller mindre omedvetet, efter bekräftningar på att affären är 
välskött och i bra skick. Ibland upplever de att granskningen av affären 
är en potentiell kritik mot hur de hittills skött den. 

Principerna med verklighet, offensiv, analys och defensiv är om möjligt 
ännu viktigare i nästa steg, där teamet arbetar fram strategin: ANALYSERA.

RESTERANDE KAPITEL ÄR INTE EN DEL AV PROVLÄSNINGEN
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Bilaga 1. Definitioner
“All words are pegs to hang ideas on.” - Henry Ward Beecher.

I det rikliga urvalet av definitioner och synsätt har jag valt att använda 
mig av följande:

Affärsenhet eller affärsområde. En strategisk affärsenhet (eng. SBU 
– Strategic Business Unit) med resultatansvar för produktutbudet inom 
ett marknadssegment. Verksamheten inkluderar oftast marknadsplaner, 
produktutveckling, konkurrensanalyser och marknadsföring. Exempel på 
Ikeas affärsenheter är kök, sovrum eller belysning.

Aktivitetsanalys. En uppdelning av värdekedjan i avgränsade aktivi-
teter som kan optimeras av ett nätverk med flera leverantörer och 
underleverantörer. Summan av samtliga aktiviteter är den kompletta 
produkten. Aktivitetsanalysen används i leverantörsstrukturering men 
är också vanligt förekommande både i värdeanalyser och i produkt-
utvecklingen.

Hållbar eller hållbarhet. En försörjningskedja med minsta möjliga 
miljöbelastning. EU beskriver hållbar utveckling som: ”en utveckling som 
möter upp mot dagens behov utan att äventyra framtida generationers 
förmåga att uppfylla sina behov”72.  

Hygien- och framgångsfaktorer. Termerna är inspirerade av Fredrik 
Herzbergs motivationsteori (1959)73. I denna bok används de med 
betydelsen: Hygienfaktorerna är grundläggande faktorer som behöver 
uppfyllas för att möjliggöra arbetet, men för att nå de bästa resultaten 
krävs dessutom att framgångsfaktorerna maximeras. 

Hävstång. Engelska “leverage” eller ”business drivers”. Aktiviteter och 
lösningar som möjliggör ett flertal andra förändringar genom att de 
förändrar hela systemet. Exempel: nya teknologier, bättre material eller 
förändringar genom aktivitetsanalysen, t.ex. att dela upp produkten i 
moduler. Hävstängerna är ofta de 20 % av förändringarna som driver 80 
% av resultatet i ett projekt.



57

Inköpskategori och segment. Segment är ett samlingsbegrepp 
för produkter med samma tillverkningsprocess. I keramik kan det 
betyda; stengods, porslin och lergods. På plast skiljer man mellan 
extruderad, formblåst och injektionsgjuten. LED-belysning har en annan 
tillverkningsprocess än lågenergilampor. En inköpskategori är vanligen 
flera segment som är en del av samma industriella bransch. Vitvaror 
är ett exempel på en bransch och kylskåp är ett segment inom denna 
bransch. 

Inköpsmål. Den eller de värdeskapande faktorer som företaget 
vill maximera. Målen används bl.a. i leverantörsvärderingen och i 
upphandlingsprocessen. Definitionen följer APICS definition av ”order 
winners”:

De värdeskapande egenskaperna som får kunderna att välja leverantörens 

erbjudande framför konkurrerande alternativ. Order winners kan betraktas 

som leverantörens konkurrenskraft. Order winners är oftast en (sällan mer 

än två) av följande strategiska områden: pris/kostnad, kvalitet, leveranstid, 

pålitlighet, produktdesign, flexibilitet, service och varumärke74.  

Inköpsfunktionens uppgift. Inköpsfunktionen har tre huvudsakliga 
roller75: 

• Rationaliseringsrollen innebär att skapa värde genom att höja 
kundnyttan och/eller sänka de totala kostnaderna för inköpta 
produkter.

• Utvecklingsrollen handlar om att systematiskt matcha företagets 
och leverantörernas utveckling mot en långsiktigt gynnsam position.

• Struktur- eller nätverksrollen innebär att skapa så gynnsamma 
nätverk av leverantörer och underleverantörer som möjligt samtidigt 
som svårhanterliga beroendesituationer undviks. 

Kundnytta. De funktioner som kunden är beredd att betala för. Dessa 
kan omfatta både de produktspecifika funktionerna samt miljövänlighet, 
leverans i tid, vattenförbrukning m.m.

Leverantörsstrukturering. Arbetsmetoder för att maximera möjlig-
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heterna på inköpsmarknaden. 

• Att utveckla ett nätverk av leverantörer och underleverantörer.

• Konsolidera eller omfördela volymer bland existerande leverantörer.

• Addera nya leverantörer för att komplettera eller byta ut existerande.

Måste-krav. Grundkrav som alla leverantörer måste uppfylla för att 
kvalificera sig som möjliga leverantörer. Definitionen följer APICS 
definition av ”order qualifiers”: 

De värdeskapande egenskaperna som en leverantör måste erbjuda för 

att delta som leverantörsalternativ på marknaden. T.ex. kan ett företags 

strategi vara att konkurrera med design och inte med priset, men för att 

kvalificeras som ett alternativ för kunderna måste leverantören erbjuda ett 

pris som upplevs som rimligt76.  

Omvänd auktion. En budgivning där i förväg godkända leverantörer 
tävlar mot varandra genom att erbjuda lägsta pris för en definierad 
produkt. Auktionerna lämpar sig bäst för väl kända och standardiserade 
produkter och kan antingen vara en förberedelse för förhandlingar eller 
leda till kontrakt.

Pris-och-volym. En tillväxtstrategi som bygger på att utnyttja 
priselasticiteten genom att erbjuda produkter till prispunkter som driver 
stora volymökningar. 

Resurspassform. Beskriver hur komplementära resurserna är. Ett glapp 
i resurserna innebär att uppgiften inte kan lösas och ett överlapp innebär 
att kostnaderna ökar. Resursanpassning sker genom en långsiktig 
leverantörsutveckling. Värderingen av resurser är en viktig ingrediens i 
bedömningen av potentiella leverantörer. 

RFI – Request for Information. Ett frågeformulär som ofta används 
i samband med kartläggningen av en leverantörsmarknad. Frågorna 
är konstruerade, ofta med siffror och ja/nej, så att teamet enkelt kan 
bearbeta svaren och sortera en stor mängd leverantörer.
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RFP – Request for Proposal. Ett instrument där teamen uppmuntrar 
leverantörerna att ge förslag på lösningar för en definierad målbild.

RFQ – Request for Quotation. En prisförfrågan för en definierad 
produkt, ofta med flera varianter t.ex. olika volymer, avtalslängd m.m. 

Segment: Se inköpskategori och segment.

Strategiskt inköp. Jag använder mig av en beskrivning som Monczka 
et.al använder för Supply Manager/Management: 

Strategiskt inköp är ett långsiktigt synsätt att planera och säkerställa 

organisationens nuvarande och framtida behov genom en effektiv styrning 

av leverantörsbasen, processorienterad utveckling och tvärfunktionella 

team77.  

Uppförandekod. (Ikea: IWAY – Ikea way of purchasing. Engelska Code 
of Conduct). 

”Principer, värderingar, normer eller regler för uppförande som styr beslut 

[…] i en organisation på ett sätt som (a) bidrar till välfärden för sina 

viktigaste intressenter, och (b) respekterar rätten för alla beståndsdelar 

som påverkas av verksamheten.78”   

Det betyder i korthet att både köpande och säljande företag måste 
hantera miljö, människor och samhälle på ett ansvarsfullt sätt. 

Värde. Kundnytta minus kostnad. Exempel: Kunderna är beredda att 
betala 100 kronor för något som kostar 60 att skapa = 40 kronor värde.

Värdekedjan. Flödet av varor, service och information från råmaterial 
till slutkund och kan sträcka sig till att även omfatta produktanvändning 
och återvinning/skrotning. 

Värdeanalys (Value Analysis). En process där värdekedjan granskas med 
målet att öka värdet genom att sänka kostnaden och/eller öka kundnyttan. 
Värdeanalysen görs genom att förbättra produktkonstruktionen, 
teknologi och/eller produktionen. När värdeanalysen appliceras i 
produktutvecklingen kallas den för VE – Value engineering. 
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Bilaga 3. Efterord
Ikea har tagit del av de avsnitt som beskriver företaget, dvs. hela kapitel 
ett och majoriteten av exemplen som finns utspridda i texten. Dock vill 
jag igen betona att boken inte är en fallstudie av Ikea. Samtliga delar i 
texten som inte har någon källhänvisning, är skrivna utifrån mina egna 
lärdomar och ska inte ses som en beskrivning av “så här gör Ikea”. En 
fallstudie av Ikea skulle dessutom vara oanvändbar för de flesta läsare; 
t.ex. är den beskrivna inköpsprocessen är inte den som Ikea använder. 
Ikeas inköpsprocess är anpassad efter företagets unika organisation, 
rådande affärsprioriteringar och det interna språkbruket. Det innebär att 
den inte är intressant i ett lärande perspektiv.

Jag har skrivit en bok som inte beskriver människorna bakom Ikeas 
framgång – med undantag för Ingvar Kamprad, som naturligtvis 
är central i alla beskrivningar av Ikeas verksamhet. Jag vill göra ett 
undantag för Mikael Ohlsson, tidigare VD för IKEA of Sweden AB, och 
Sven-Olof Kulldorff, f.d. inköpschef på Ikea. Det var detta radarpar som 
ledde organisationen ur det kaos som rådde mellan 1989–1995. Under 
deras ledarskap fördubblades försäljningen på fem år, lönsamheten 
ökade dramatiskt och organisationen återfick ett förlorat självförtroende. 
Samtidigt utformades grunden till ett arbetssätt som lever kvar än idag 
– om än i en vidareutvecklad form. Båda har lämnat Ikea och driver 
egna verksamheter.  

Att skriva en bok har varit en av de mest arbetsamma och lärorika 
upplevelser jag varit med om. Det var betydligt svårare än vad jag 
hade kunnat föreställa mig. Många dimensioner behövde kvalitetssäkras 
och balanseras: integriteten gentemot Ikea, språk, pedagogik och det 
sakliga innehållet. Faktainnehållet har varit det enklaste och det absolut 
svåraste var det pedagogiska flödet. 

Strategiskt inköp är en svårbeskriven och krokig vandring som dess-
utom är iterativ i sin natur. Alla delar påverkar varandra och det är 
omöjligt att arbeta strikt linjärt. Samtidigt finns det en upptrampad stig 
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som teamet följer för att avslöja möjligheter. Så fort dessa upptäcks, 
lämnas stigen och möjligheterna förföljs, ibland bakåt eller i en oväntad 
riktning, tills det är klart vilken potential de innehåller. Är de inte 
tillräckliga för önskat resultat, återvänder teamet till stigen och letar 
vidare. När ryggsäcken är tillräckligt full med möjligheter, går de till 
genomförande. Att försöka beskriva denna vandring, detta dynamiska 
men ändå så strukturerade sökande efter vägen till resultat, var det 
svåraste i hela boken.

Min ambition har varit att skriva en bok med cirka 200 sidor; en ambition 
som kostade mig sex månaders extra arbete och lite fusk (du är nu på 
sidan 238). Fusket bestod i att lägga flera modeller i en bilaga; men jag 
gjorde det inte bara för att få huvudboken till 200 sidor, utan för att få 
ett tempo och flöde i texten som inte stannas upp av alldeles för många 
tekniska beskrivningar. 

De sex månadernas arbete handlade delvis om att övervinna villfarelsen 
om att det var skrivandet som var svårt. Visserligen var den längsta 
meningen jag tvingades formulera under många år på Ikea ungefär “vi 
måste sänka priserna och förbättra kvaliteten” – men det var inte längre 
meningar och enstaka bisatser som krånglade till boken, utan mina 
otydliga tankar.

William Zinsser skriver i sin bok On Writing Well: “Clear thinking becomes 
clear writing; one can’t exist without the other. It’s impossible for a muddy 
thinker to write good English. He may get away with it for a paragraph 
or two, but soon the reader will be lost”86. Även om jag arbetat med 
strategiskt inköp under många år och t.o.m. genomfört flera omfattande 
affärsutvecklingsprogram, hade jag inte verbaliserat erfarenheterna 
på ett sätt som lät sig formuleras i skrift. Det var en kombination av 
intervjuer med många människor på olika företag, hjälpen från Björn 
Axelsson och Peter Berntsson, studier av relevant litteratur samt flera 
diskussioner med olika företag, som till slut fick mig att tänka klart. Det 
var först då jag kunde skriva tydligare och korta ner texten.
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Jag fick med detta en påminnelse om nyttan av att tvingas formulera 
idéer, ungefär på samma sätt som teamen får göra i inköpsprocessen. 
Lika lite som teamen kan skylla otydliga presentationer på dålig 
presentationsteknik, kunde jag skylla dåliga texter på bristande skriv-
teknik. Otydliga tankar leder till otydlig kommunikation. 

Magnus Carlsson
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