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Förord av Professor Björn Axelsson
Jag hade nöjet skriva ett förord till första upplagan av Magnus Carlssons bok. 
Jag var mycket positiv och överraskad över att en person med övervägande 
praktisk erfarenhet kunde skapa ett verk som så skickligt integrerade praktik 
och teori. Efter att nu ha tagit del av denna andra upplaga kan jag bara 
konstatera att Magnus Carlsson fortsätter att övertyga. En redan excellent 
bok har blivit ännu bättre. Författaren har renodlat och fördjupat samt lagt 
till flera nya teman och skapat en än mer övertygande text. Han har varit 
mycket ambitiös och t o m testat den nya pedagogiska linje som detta innebär 
på hundratals inköpsansvariga inom stora, internationellt verksamma företag. 
Till viss del har det också testats på högskolestudenter. Han har med andra 
ord inte bara förädlat innehållet utan även sättet att presentera det. Den här 
gången är jag inte överraskad, snarare bara imponerad.

Björn Axelsson. Professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm

av Mattias Hultheimer
Under de senaste 20 åren har jag ägnat mitt yrkesliv åt att utveckla inköps-
organisationer i Skandinavien och ett av de första företag jag kom i kontakt 
med var Ikea. Även om bolaget inte är publikt och omgärdats av mycket mystik 
och berättelser, framstod det redan då som föregångare inom inköpsområdet 
eftersom inköp var en central del av grundaren, Ingvar Kamprads, affärsmodell.

Magnus Carlssons bok ger läsaren unika insikter i ett av svenskt näringslivs 
mest intressanta företag. På inköpsområdet ger den en närmast enastående 
beskrivning av hur inköpsarbete kan fungera när det görs rätt. Jag tycker 
också att boken är särskilt intressant eftersom den svarar på en fråga som 
företagsledningar och styrelser ofta brottas med; hur kan man integrera det 
praktiska arbetet med inköp i sin affärsidé och hur man på ett strukturerat och 
metodiskt sätt kan använda sig av sin leverantörsbas för att skapa maximalt 
värde för företaget. Det blir också tydligt för läsaren hur man kan bygga 
upp sin affärsmodell kring kostnadsledarskap och vilka de grundläggande 



tankesätten är för att uppnå detta. Dessutom är boken skriven på ett sätt som 
är behagligt att läsa.

Till skillnad från många andra böcker om Ikea, knyter denna ihop historien 
och principerna med praktisk tillämpning och nytta och det är därför min 
förhoppning och rekommendation att inte bara inköpschefer, utan även 
företagsledare i allmänhet, läser boken för att få insikt i det värde som en 
framgångsrik inköpsorganisation kan skapa.

Mattias Hultheimer. Grundare och CEO, EFFSO AB

av Arja Taaveniku
Det här är en fantastisk bok och en bibel för varje organisation och individ som 
har ett intresse för inköpsmetodik. Den beskriver principerna för kategoristyrt 
inköp, men ännu viktigare, den illustrerar hur resultaten kan uppnås genom 
att tänka annorlunda och ställa de rätta frågorna.

Under årens lopp har jag arbetat med Magnus i min roll som global affärs-
områdeschef för Ikea-koncernens köksverksamhet och som Offer and Supply 
Chain Officer på Kingfisher plc. Jag har upplevt den fantastiska glädjen och 
stoltheten hos team när de tillsammans har överträffat sina högt ställda mål 
tack vare nya sätt att tänka och arbeta tillsammans. Jag har också sett skiftet i 
kompetens när man går till ett mer systematiskt och analytiskt angreppssätt, 
vilket har lett till en större mångfald och nya typer av talanger.

Men kategoristyrt inköp är inte bara en inköpsfråga. Det är en del av en 
övergripande strategi och jag rekommenderar därför boken inte bara till 
inköpsorganisationer, utan också till företags-, produkt- och finansledare som 
är intresserade av att skapa kundvärde med ett kostnadsledarskap.

Arja Taaveniku. Executive, IKEA gruppen, IKANO och Kingfisher plc.



Förord till första upplagan
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.

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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Om författaren
Magnus Carlsson har 30 års erfarenhet av strategiskt inköp varav 25 inom 
Ikea. Han var strategiskt chef för Supply Chain-organisationen med ansvar 
för att utarbeta och leda genomförandet av Ikeas inköpsstrategi, ett uppdrag 
som bland annat inkluderade att utforma och implementera kategoristyrt 
inköp. Han har också varit 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 affärsplanprocess.

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. De senaste fyra åren har han främst varit verksam som coach 
inom strategiskt inköp för Kingfisher plc, Europas näst största bygghandel 
med 1.300 varuhus i tio länder. Kingfisher är lokalt kända under varumärkena 
B&Q, Screwfix, Castorama, Brico Depot och Koçtaş.

Mer information kan hittas på www.helkin.se.
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Inledning
“Writing is easy. You only need to stare at a blank piece of paper until drops of blood form on 

your forehead.” - Gene Fowler

På samma sätt som erfarenheterna på Ikea låg till grund för hur jag skrev 
boken för fyra år sedan, har människorna jag mött utanför Ikea format 
förändringarna i denna upplaga. Jag har främst försökt lösa två pedagogiska 
problem. Det första är att hitta bättre sätt att få läsare och utövare att verkligen 
förstå de grundläggande tankarna i kategoristyrt inköp och inte bara förlita 
sig på att följa modeller, verktyg och processer. När teamen förstår grunden 
kan de anpassa arbetssättet efter affärens behov på ett sätt som leder till 
bättre resultat snabbare. Efter många diskussioner, och träningsprogram med 
sammanlagt mer än 500 deltagare, hoppas och tror jag att denna upplaga är 
några steg närmare lösningen på det problemet.

Det andra problemet trodde jag tillhörde historien. När kategoristyrt inköp 
implementerades på Ikea hördes ibland kommentarer av typen: ”men detta 
fungerar väl inte på Ikea?”. Kommentarerna försvann efter en tid men i mötet 
med företag från andra branscher hör jag ibland ”men det är ju Ikea, det 
fungerar väl inte hos oss?”. I själva verket är kategoristyrt inköp ett arbetssätt 
som, med vissa justeringar, är väl fungerande i flera branscher. Principerna är 
brett använda inom indirekt inköp och många framgångsrika kostnadsledande 
detaljister använder dem för sourcingen av huvuddelen av slutprodukterna. 
Jag har försökt lösa detta pedagogiska problem bl.a. genom exempel från 
andra företag och genom att justera  vissa avsnitt i texten. I vilken grad jag har 
lyckats, överlåter jag åt läsarna att bedöma.

Bokens målgrupp de som:

• Har ett intresse för hur Ikea och andra kostnadsledande företag skapar 
inköpsfördelar med direkt och indirekt inköp.

• Vill ha en praktisk handledning på hur inköpsteamen kan skapa värde i 
kategoristyrt inköp.

• Är intresserade av hur kategoristyrt inköp – bortom den initiala konsoli-
deringen av leverantörsbasen – kan implementeras och ledas.
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Trots att texten är fast förankrad i praktiska erfarenheter och därför inte 
belastas med en akademisk bevisbörda, har jag så långt som möjligt inkluderat 
relevanta akademiska studier som slutnoter. 

Alla brister i texten är mina egna, men för alla de som inte längre finns vill 
jag speciellt tacka Björn Axelsson, professor emeritus på Handelshögskolan i 
Stockholm, utan vars hjälp boken inte hade funnits; Peter Berntson, f.d. VD på 
IKEA Industry, som har granskat boken ur ett industri- och leverantörsperspektiv 
och Arvid Fredin, partner och managing consultant på EFFSO, som har bidragit 
med sina erfarenheter från kategoristyrning av indirekta inköp. 

Jag har också fått stor hjälp av flera chefer på Kingfisher; pedagogiska 
förbättringar och en bredare praktisk tillämpning som växte fram ur kritiska 
granskningar, långa diskussioner och verkliga sourcingprojekt. Jag vill tacka 
Gilles Rey, Global Sourcing Director; Eren Koyuncu, Strategic Sourcing Director;  
Laurent Vittoz, Category Director; Luc Miroslaw, Buying Office Director China 
samt David Veryepe och Wilfrid Guitton, båda Head of Strategic Sourcing, 
som tog inköpsledarskap över kategorier och uppvisade praktiska exempel 
med exceptionella resultat. Slutligen vill jag tacka de Ikea-chefer som bidragit, 
men som föredrar att inte nämnas vid namn.

Boken har följande indelning:

Kapitel ett beskriver var Ikea kommer från, vart inköpsfunktionen är på väg 
och hur verksamheten leds. I kapitel två och tre skildras VARFÖR kategoristyrt 
inköp används, VAD som skapar framgång och NÄR det är lämpligt. Kapitel 
tre till och med åtta beskriver jag HUR resultaten skapas och i kapitel nio 
visas skillnaderna i sourcing mellan olika typer av kategorier. I kapitel tio finns 
en översiktlig process för att implementera kategoristyrt inköp i företag och 
huvudtexten avslutas i kapitel elva bl.a. med de största skillnaderna mellan 
succé och misslyckande. Jag har samlat alla verktyg och modeller i bilaga 1 
och i bilaga 2 uppmuntrar jag till fördjupande läsning.

I texten används begreppet företag 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
“Aftonbladet frågade en gång om det var sant att jag var emot engångsglas. Inte alls, sa jag, 

Jag tycker bara att de är svåra att diska” – Ingvar Kamprad

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”1. Ingvar Kamprads mycket stora intresse för inköp genomsyrar Ikeas 
verksamhet och jag inleder boken med Ikeas inköpsutveckling. 

VAR KOMMER IKEA IFRÅN?
Ikeas affärs- och inköpsfilosofi utvecklades när Ingvar Kamprad byggde upp 
möbelföretaget på 1950 och 1960-talet med eget varumärke, nära samarbete 
med leverantörer och en effektiv distribution. Kärnan i affären är sortimentet 
men det som driver utvecklingen är skapandet av konkurrensfördelar 
som Ikea kallar för övertag. Det betyder att Ikea bryter mot marknadens 
konventionella beteende genom att erbjuda produkter till avsevärt lägre 
priser. Prisfördelarna skapas genom attraktiva produkter som designas för att 
optimera material, produktion och distribution. Stora och små övertag föder 
en kedjereaktion som Ikea kallar ”pris-och-volym”: sänkta försäljningspriser 
ger en ökad försäljning som i sin tur skapar förutsättningar för ännu lägre 
inköpspriser. Kostnaderna sänks och med vinsten bygger man nya varuhus, 
som igen ökar volymerna. Alla som har köpt bordet Lack för 49 kronor, eller 
en varmkorv för en femma, har sett övertagens fördelar med produkter som 
är nästan obegripligt billiga.

I jakten på potentiella övertag är Ikea beredda att satsa pengar, mycket 
pengar, medan i allt som inte bygger fördelar råder en sparsamhet. Ingvar 
Kamprad skriver: ”Medan vi kraftsamlar på viktiga områden måste vi ’lista’ 
oss på andra. ’Lista’ är småländska och betyder just att klara sig med ytterst 
knappa resurser”2.
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Filosofin har visat sig vara osedvanligt seglivad och den har stärkts, snarare än 
försvagats, av flera utmaningar längs vägen. En av de större var den svenska 
möbelindustrins bojkott av Ikea, som i början av 60-talet tvingade företaget att 
söka sig utomlands för att få tillräckligt med produktionskapacitet. Först ut låg 
möbellandet Danmark, men ganska tidigt startades inköpsverksamhet i Polen 
som följdes av etableringar i Tjeckoslovakien, Östtyskland, Sovjetunionen och 
i ett flertal andra länder i Europa och Asien.

Det var under denna tid Ikea utvecklade en passion för svåra inköpsländer 
i Östeuropa – marknader som motsträvigt belönade ett fåtal uthålliga 
köpare med extremt låga priser. ”Sällan mer än 50 procent av de svenska 
tillverkningspriserna” enligt dåvarande inköpschefen Ragnar Sterte3. 
Leverantörerna i Östeuropa stöttades med en leverantörsutveckling som 
nästan blev överbeskyddande. Praktiskt taget all teknologi, till och med 
produktetiketterna, levererades till fabriker som saknade pengar för att 
köpa dem själva. Ikea-organisationen lärde sig att arbeta med förbättringar i 
produktionen och man designade produkter för en leverantörskår med små 
medel och stora begränsningar. 

De planekonomiska inköpsmarknaderna krävde en långsiktig inköps-
planering som Ikea hanterade med en strategisk styrning av försäljningen. 
De östeuropeiska produkterna marknadsfördes intensivt i Ikea-katalogen och 
under vissa år kom mer än hälften av katalogprodukterna bara från Polen, 
som enskilt land. I slutet av 80-talet motsvarade inköpen i Östeuropa knappt 
20 procent av det samlade inköpsvärdet. Räknat i antalet sålda produkter var 
andelen ännu högre – förmodligen nästan hälften av Ikeas totala försäljning.

Ingvar Kamprads affärsidé, hans ledarskap och produktionen i Östeuropa var 
en svårslagen kombination och tillväxten blev explosionsartad. Från att 1964 
vara en svensk möbelhandlare med två varuhus och 250 miljoner kronor i 
omsättning, fanns 25 år senare en holländsk stiftelse med ett 60-tal varuhus i 
20 länder, 15 miljarder i omsättning och en välfylld kassa. 

Ikeas strategi fungerade utmärkt fram till 1989 när Berlinmuren föll med en 
skräll. Följden blev en industriell kris som spred sig genom Östeuropa och 
en efter en började leverantörerna kollapsa. Ikeas största konkurrensfördel 
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hotades av utrotning och oron spred sig inom företaget. Katalogen 1990–91, 
som trycktes under våren 1990, innehöll flera produkter som var ”en bästa 
gissning”. Ikea visste inte om leverantörerna skulle existera tillräckligt länge 
för att kunna leverera några produkter, och om de gjorde det, till vilka priser. 

Snabbast ut var Östtyskland som gick samman med Västtyskland ett år efter 
murens fall. Utvecklingen gick långsammare i de övriga länderna men överallt 
kännetecknades den av turbulens, stora förändringar och en ordentlig portion 
osäkerhet. Alla leverantörer ville ha högre priser men ingen kunde lova något 
– inte ens att de skulle finnas kvar.

Under åren 1990–95 kämpade Ikea med att hantera planekonomins 
upplösning samtidigt som ledningen med ljus och lykta sökte en strategi 
för att skapa fördelar i en förändrad värld. Man implementerade en strategi 
med idén att öka marknadsanpassningen av sortimentet, bland annat med 
regionala produktutvecklings- och marknadsenheter. Men det enda som 
hände var att företaget fick fler chefer och att sortimentet växte och blev 
mer likt det som alla konkurrenter erbjöd. Strategin haltade fram för att gå i 
graven några år senare. 

Världens mest kortlivade kvalitetspolicy, inspirerad av Philip B. Crosbys 
nollfelsstrategi4, lanserades – och skrotades av Kamprad dagen efter med 
kommentaren: ”Jag tror inte att våra kunder har råd att betala för noll fel”. 
Öppningen av nya varuhus accelererades och 1991–93 öppnades tio nya 
varuhus per år mot det tidigare normala fem. Men lågkonjunktur och ökade 
kostnader bet även på Ikea och 1994–95 öppnades bara tre nya varuhus per 
år, vilket var det lägsta antalet sedan mitten på 70-talet.

Det fanns ingen gemensam inköpsinriktning och förlusten av stora 
producenter i Östeuropa skapade en oro i organisationen över att inte ha 
tillräckligt med produktionskapacitet. Det fanns i praktiken tre inköpschefer – 
Östeuropa, Asien och Västeuropa – som alla gjorde sitt bästa för att maximera 
sina regioners konkurrenskraft. Affärerna i Kina började ta fart, speciellt i 
den snabbväxande frihandelszonen Shenzhen, och i Taiwan utvecklades ett 
nätverk av mycket duktiga och flexibla leverantörer. 
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I Östeuropa kämpade Ikea med att bygga något som vagt påminde om en 
leverantörsstruktur, banta organisationen och att rädda investeringar från 
att rosta sönder i konkursmässiga fabriker. Den västeuropeiska inköps-
organisationen sökte sitt sätt för att öka konkurrenskraften. Det allvarligaste 
försöket var att ABC-klassificera leverantörskåren och bygga ett nära samarbete 
med de största leverantörerna. Men ingen kunde se hur det skulle skapa 
fördelar; många av dessa leverantörer hade blivit stora i svallvågorna av krisen 
och inte tack vare en bra prestanda. Inköpsstrategin implementerades ändå 
men blev ignorerad av organisationen, som hellre utvecklade de billigaste och 
ofta mindre leverantörerna. Utan det nödvändiga stödet självdog strategin 
efter ett par resultatlösa år.

I början på 90-talet, mitt i en global våg av outsourcing, gjorde Ikea 
tvärtom och köpte industrigruppen Swedwood för att rädda investeringar 
och kapaciteter i Östeuropa. Det var en stor kursändring från den tidigare 
huvudstrategin att inte ha egen tillverkning. Swedwood har sedan dess 
varit en av hörnstenarna i utvecklingen av Ikeas konkurrenskraft, även om 
samarbetet med inköpsorganisationen bitvis har varit ansträngt.

Ikea tog sig igenom omvandlingen av Östeuropa, men när dammet hade lagt 
sig var företaget ordentligt tilltufsat. Kostnaderna var rekordhöga, varuhusen 
hade ingen tillväxt och ledningen hade en lång rad strategiska misslyckanden 
bakom sig. 

Anders Dahlvig, tidigare VD för Ikea-gruppen skriver: 

Ikea reagerade på problemen med lösningar som förflyttade företaget 
längre och längre bort från den framgångsformel som det byggt upp 
under många år. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet ökades 
försäljningspriserna med 3 procent om året och kostnaderna [Ikeas 
interna] nådde sin högsta nivå 1992.[…] Alla skyllde på alla och det fanns 
ingen gemensam framåtblickande agenda. […] Arbetsmetoderna och 
systemen var fortfarande småföretagets. [...] IKEA var på drift och visste 
inte vart det var på väg5.
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Hur lyckades Ikea ta sig ur denna kris och bygga nya styrkor? De första stegen 
togs 1995 när ledningen utvecklade en övergripande Ikea-strategi som blev 
starten på ett nytt sätt att se på affärerna. För inköpsfunktionen innebar den 
att man flyttade fokus från inköp av enskilda produkter till upphandlingar av 
produktpaket. Målet var att bryta en trend med stigande inköpspriser och 
istället sänka de totala kostnaderna genom att använda hela Ikeas volym. 
Ingen visste vad det skulle leda till, men det skulle visa sig att effekterna blev 
minst sagt dramatiska. 

Figur 1.1. Översikt av Ikeas centrala affärsorganisation

Affärsområde x 10
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Ryssland
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Ikeas strategiska inköp är organiserat i sju kategoriområden som i sin tur 
är indelade i 35 inköpskategorier t.ex. rostfria produkter, planmöbler 
eller vitvaror. Ledarskapet för affären finns på ett 10-tal affärsområden 
med produktutveckling och projektinköp i nära samverkan med 
försäljnings- och inköpsorganisationen. Affärsområdena är i sin tur 
indelade i produktkategorier där t.ex. soffor och bokhyllor är två av 
produktkategorierna inom affärsområdet vardagsrum.6

Det centrala budskapet i inköpsstrategin var att konsolidera inköpen till 
de bästa leverantörerna och att kapa svansen med de många mindre. 
Strategin utvecklades ganska snabbt till att även omfatta en stor satsning 
på entreprenörer i Östeuropa och Asien efter gammalt Kamprad-recept. Ett 
gemensamt system för att mäta resultat och prestanda implementerades 
och inköpsstrategin sjösattes med en kampanj under parollen “pump up the 
volume”. Inköpsorganisationen var inte van vid industriella principer och fick 
hjälp av en enkel förklaringsmodell: “om leverantören har 30 procent fasta 
kostnader innebär en fördubbling av volymerna 15 procent prissänkning”. 
Logiken byggde på att volymökningen kunde göras utan investeringar och att 
leverantören var villig att ge bort hela förtjänsten. Det var inte en helt rimlig 
ekvation – men den var kommunikativt mycket effektiv. 
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I en trevande start grupperades likartade produkter till paket och 
projektgrupper från olika affärsområden och funktioner genomförde 
upphandlingsprojekt där leverantörerna konkurrensutsattes med stora 
volymer. Upphandlingarna var enkla pris- och volymförfrågningar men utfallen 
var skarpa och i många fall handlade det för leverantörerna om att vinna eller 
försvinna. Besparingarna överträffade alla förväntningar. Organisationens 
intresse väcktes, självförtroendet ökade och snart såg man flera globala och 
regionala upphandlingar. Resultaten blev överväldigande och när verkligheten 
överträffade målen, efter två tredjedelar av tidsramen, infördes raskt höjda 
tilläggsmål. 

Ikea åstadkom en mycket framgångsrik spiral: priserna sänktes och 
försäljningen ökade. Inköpsorganisationen skapade nya förutsättningar 
genom att öka kapaciteterna hos de billigaste leverantörerna och globala 
upphandlingsprojekt hämtade hem vinsterna. De viktiga leverantörerna 
hade en massiv tillväxt och investerade i rationell teknik medan ett 100-tal 
andra fasades ut varje år. En gammal regel om att Ikea skulle köpa maximalt 
30 procent av leverantörernas kapacitet, försvann när produktionsuppläggen 
med leverantörerna blev allt mer specialiserade. 

Många leverantörer upplevde att Ikea förvandlades från att vara det lilla 
företaget – köks-, sovrums- eller belysningsföretaget – till att bli ett globalt 
bolag där besluten fattades av osynliga projektgrupper. Ledningen var väl 
medveten om riskerna med ett ökat avstånd till leverantörerna och imple-
menterade några motmedel:

•	 Införandet av Ikea way of purchasing (IWAY), som är Ikeas uppförandekod. 
IWAY ställer krav på att leverantörerna ska följa lagar och, om lagarna är 
otillräckliga, agera ansvarsfullt gentemot människor och miljö. Exempel 
på krav är att leverantören måste betala för personalens övertid, att 
de ska hantera miljöfarligt avfall på ett korrekt sätt och ett förbud mot 
barnarbete. Men i IWAY fanns också en beskrivning av Ikeas åtagande: Ikea 
håller löften, ingångna avtal hedras och att Ikea ska ha ett professionellt, 
hederligt och rättvist agerande. Vad det konkret innebar definierades och 
följdes upp.
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•	 Man införde en återkommande och anonym opinionsmätning där 
leverantörerna bedömde samarbetsklimatet och Ikeas sätt att arbeta. 
Mätningen utfördes av ett externt företag och ingen på Ikea hade tillgång 
till svaren, men de strukturerades så att man kunde utläsa resultaten hos 
olika typer av leverantörer. En liknande opinionsmätning startades även 
för leverantörer där samarbetet avslutades.

•	 Ikea tillsatte en ombudsman för leverantörerna. En senior person 
med stor affärsvana, integritet och förtroende i hela organisationen. 
Ombudsmannen tog emot frågor och klagomål från leverantörerna, gjorde 
utredningar och rekommenderade lösningar. Rekommendationerna blev 
oftast accepterade av inblandade parter.

•	 Cheferna uppmuntrades att besöka de viktigaste leverantörerna; att 
själva förstå hur leverantörerna fungerar och vad som är viktigt för dem. 
Ingvar Kamprad uttrycker det: ”En god Ikea-ledare kan många detaljer 
och skaffar sina kunskaper från alla våra golv”7. Varuhus- och fabriksgolv.  

Motmedlen fungerade som ett skyddsnät mot eventuella tendenser att byta ut 
den traditionella dialogen med leverantörerna mot en leverantörsutveckling 
med stapeldiagram.

Inköpsstrategin var oförändrad i fem år och efter ett tag döptes de årliga 
finputsningarna till ”same direction but next gear”. Att strategin kunde vara så 
långlivad berodde på att den var en del av en Ikea-övergripande kraftsamling 
mot pris-och-volym. Efter experimentet med marknadsanpassning tog 
Ikea åter ett fast grepp om det globala sortimentet. Sortimentsstorleken 
minskades genom att antalet regionala varianter reducerades, men man 
utvecklade samtidigt fler globala produkter i konkurrenskraftiga teknologier. 
Priserna sänktes och volymerna ökade.  

Hade inköpsstrategin bara varit en besparingsstrategi, där prissänkningarna 
hade hamnat i företagets kassa, hade potentialerna sinat snabbare och 
tvingat fram en förändring av strategin. Istället skapades nya möjligheter: 
sänkta inköps- och försäljningspriser ökade försäljningen som i sin tur gav 
förutsättningar för ytterligare sänkningar av inköpspriserna. Pris-och-volym – 
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en tillväxtstrategi som är kärnan i Ikeas sätt att bygga fördelar.

På fem år fördubblades försäljningen från 45 till 90 miljarder kronor, antalet 
varuhus ökade med endast 40 procent och antalet leverantörer reducerades 
från 2 500 till 2 0008. Det var en regelrätt trimning av hela försörjningskedjan 
och en mycket lönsam sådan. Men så småningom började strategin slå i 
taket. Konsolideringsvinsterna på inköp minskade och varuhusen fick så stora 
varuflöden att de bara kunde sälja delar av sortimentet. De mest trafikerade 
varuhusen hade knappt plats för hälften av produkterna. År 2001 lanserades 
en ny Ikea-strategi med målsättningen att expandera på de existerande 
marknaderna. Den mest påtagliga ingrediensen var en förstärkning av Ikeas 
position som en ledande fackhandel för heminredning snarare än ett nischat 
lågprisföretag med begränsad marknadsandel – fem procent eller lägre i de 
flesta länder frånsett Sverige, där Ikea hade drygt en tredjedel av marknaden. 

Efter en långsam start tog det fart när man 2005 konkret kraftsamlade 
hela Ikea, först på sovrum och ett par år senare på köksaffären; större 
produktprogram, bättre kvalitet, lägre priser och en tydligare marknadsföring. 
Sammanlagt stod dessa affärer för 40 procent av Ikeas försäljning. Satsningen 
ackompanjerades av ett fokus på de viktigaste produktfamiljerna som 
bokhyllan Billy, garderobsserien PAX, köket Faktum och soffan Ektorp.  

Mellan 2003–2012 accelererades etableringstakten upp till ett 20-tal varuhus 
per år med tyngdpunkt i Tyskland, Frankrike, England, Spanien, USA, Italien 
och Kina; ett 90-tal nya varuhus byggdes bara i dessa länder. I Japan öppnades 
sex nya varuhus och Kamprad drev igenom tolv i Ryssland. Storleken på nya 
varuhus ökade från ett genomsnitt på 25,000 kvadratmeter till 35,000 och 
man byggde allt fler shoppingcenter. Vid utgången av 2012 fanns 300 varuhus 
med cirka 250 miljarder kronor i omsättning.

En stor förändring som genomfördes 2005 var en processorientering av 
varuförsörjningen. Ikea slog samman inköp, lager, transportverksamhet och 
varuplanering till en Supply Chain-organisation. Anders Dahlvig skriver: 

Att förvandla varuförsörjningskedjan från ett funktionellt till ett process-
orienterat arbetssätt, med allt vad det innebar – gemensam strategi, ny 
organisation, nya arbetsmetoder och nya IT-system – var förmodligen en 
av de största förändringarna som företaget någonsin hade genomgått. 
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[…] Det var också den processen där man uppnådde de snabbaste 
förändringarna och resultaten med en ny organisation och en ny ledning9.

De aktiviteter som skapade störst resultat var:

•	 Införandet av permanent bemannade kategoriteam som en integrerad 
del av företagets sortiment- och affärsutveckling.

•	 Ökat antal standardiserade lösningar och plattformar med lägre 
kostnad, bättre kvalitet och förenklad kundkommunikation. Exempelvis 
köksplattformen Metod.

•	 En stor förändring av distributionsstrukturen. Tidigare var hela sorti-
mentet tillgängligt på samtliga distributionscentraler (DC), men nu 
specialiserades ett par av de paneuropeiska DC för de 50 procent av 
antalet produkter som stod för 10 procent av försäljningen. Befriade 
från lågvolymsprodukter, kunde övriga DC på respektive marknad öka 
sin effektivitet betydligt. Direktleveranserna från leverantör till varuhus 
ökade från 25 till 40 procent och de samlade logistikaktiviteterna sänkte 
den totala lagernivån ordentligt.

•	 En fortsatt konsolidering av leverantörskåren med ett 100-tal utfasningar 
per år, nu ner till vad som förmodligen är bottenmärket: 1 000 leverantörer.

•	 En större expansion inom egenägd produktion bl.a. med vidareutveckling 
av lättviktsmaterial och förbättrad tillverkningsteknik, med applikation 
bl.a. i  förvaringssystemet Bestå.

•	 Vidareutveckling av IWAY/uppförandekoden mot en strategisk inriktning 
att skapa mervärde genom socialt förbättringsarbete.

Den sista punkten är speciellt intressant. Frånsett att säkerställa IWAY 
försöker Ikea identifiera områden där det är möjligt att kombinera social och 
affärsmässig nytta; att skapa ett mervärde som gynnar både samhället och 
Ikea. Ett exempel för att tydliggöra principerna:

Better Cotton Initiative10, BCI, startades 2005 av flera detaljister inklusive 
Ikea. Målsättningen är att förbättra bomullsodlingen genom att minska 
användningen av kemikalier, sänka vattenförbrukningen och förbättra 
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villkoren för odlarna. I Pakistan har man med de involverade odlarna 
reducerat användningen av bekämpningsmedel med 50 procent, gödningen 
med 30 procent och vattenförbrukningen har halverats11. Frånsett miljö-
effekterna sparas stora pengar då bara kemikalierna kan stå för halva 
produktionskostnaden. Pengarna som skapas går till odlarna. Inte för att 
köparna är generösa, utan för att marknaden gör det omöjligt för köparna 
att ta del av dem. Skulle dessa odlare få mindre betalt för BCI-producerad 
bomull än för den som är producerad på vanligt sätt, skulle de helt enkelt 
kalla den för vanlig bomull och sälja den till rådande marknadspriser. De stora 
detaljisterna stödjer projektet med resurser men också, vilket möjligen är 
ännu viktigare, genom att styra produktleverantörerna mot tillverkning med 
BCI-producerad bomull. Allt detta har bidragit till en närmast explosionsartad 
utveckling och 2016 motsvarade skörden av BCI-bomull 12 procent av den 
globala bomullsproduktionen.

Under 2007 tog Ikea ett strategiskt beslut som skulle få långtgående 
konsekvenser: man beslutade att avstå från e-handel. Det var ett besked som 
förvånade många eftersom Ikea hade en välutvecklad logistik och startade 
som ett postorderföretag. Men ledningen var orolig för att e-handel skulle 
kannibalisera på varuhusen, som hade bättre lönsamhet, och det innebar att 
Ikea försenade utvecklingen av e-handel med tio år.

Åren sedan 2013 har varit en tid med omfattande interna förändringar. 
Möbelverksamheten har delats upp i två separata grupper med Inter IKEA 
Group som ansvarar för franchising, produktutveckling samt supply chain 
och Ingka Gruppen med ansvaret för Ikeas egenägda detaljistverksamhet. 
Den främsta orsaken är styrkan i att renodla verksamheten som bygger den 
långsiktiga konkurrenskraften (Inter IKEA Group) och att den nya strukturen 
ger större möjligheter att experimentera med fler franchisingkoncept.

Kategoribaserat inköp har stärkts ytterligare. Under 2015 genomfördes 
en förändring av inköpsorganisationen som innebär att även operativt och 
taktiskt inköp organiseras i kategorier istället för i ett geografiskt perspektiv. 
Det förenklar organisationens snittytor och förstärker en metodisk industriell 
utveckling av affärerna. Ikeas e-handel och produkterbjudande har inte 
utvecklats lika mycket och även om man stängde böckerna 2017 med en 
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rekordomsättning på knappt 400 miljarder kronor och drygt 400 varuhus i 
49 länder, minskar antalet besökare, försäljnings- och inköpspriserna ökar, de 
interna kostnaderna stiger och Ikea har tagit de första stegen in i en period 
med stora omställningar inom hela detaljhandeln. 

VART ÄR IKEAS INKÖP PÅ VÄG? 

För att kunna bedöma Ikeas inköpsutveckling behöver man först räta ut 
det största frågetecknet: vilken väg kommer Ikea att ta? Företaget har gått 
igenom flera stora utmaningar; man har ibland kört fel men har lyckats vända 
och komma ut med god hälsa. Nu står man mitt i en ordentlig förändring av 
människors köpbeteende och ett allt större fokus på e-handel – utmaningar 
som förmodligen är större än de i början av 90-talet. Till råga på allt utan 
Ingvar Kamprad vid rodret. Inte bara vid rodret förresten. Han har satt seglen, 
utsett besättningen, tagit ut kursen samt haft första och sista vaktpasset. 
Uppgifter som i huvudsak har övertagits av anställda chefer, med allt vad det 
kan innebära. Ikeas supply chain kommer att öka i komplexitet med e-handel, 
fler marknader och lokalt relevanta produkter, men om Ikea fortsätter med 
grundkonceptet – eget varumärke och ett fokus på stora volymer med 
låga priser – är det möjligt att göra en rimlig bedömning av den framtida 
inköpsutvecklingen. Jag tar hjälp av en mognadsmodell12 som illustrerar 
produkternas bidrag till företagets konkurrenskraft och inköpsfokus för varje 
nivå. 

Figur 1.2. Företagets inköpta produkter och inköpsfokus
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Nivå 1, undvika bristkostnader: De inköpta produkterna har ingen påverkan 
på företagets konkurrenskraft. Det kan vara förbrukningsprodukter som 
pennor eller toalettpapper, men även enklare produkter som vidareförädlas 
eller säljs vidare. Inköp är en stödfunktion med uppgiften är att se till att ”allt 
fungerar”. Huvuduppgiften, att undvika bristkostnader, görs främst genom 
säkring av kvalitet, tillgänglighet och viktiga risker, om det finns sådana.

Nivå 2, lägsta enhetskostnad: Här har de enskilda produkterna en större 
påverkan på företagets resultat. Inköpsarbetet kännetecknas av ett intensivt 
sökande efter nya leverantörer, konkurrens och förhandlingar. Inköparna har 
ingen överblick över affären som helhet, utan drivs av produktbehov och jakten 
på lägsta pris. Frånsett inköpen i Östeuropa, var nivå två Ikeas huvudsakliga 
arbetssätt fram till mitten av 90-talet och det är fortfarande vanligt före-
kommande hos detaljister som köper och säljer leverantörsprodukter, dvs. 
merchandising.

Nivå 3, lägsta totalkostnad: Denna nivå är lämplig för enskilda produkter 
eller produktpaket med hög påverkan på företagets konkurrenskraft. Detta 
är den första nivån med kategoristyrt inköp (category management) dvs. där 
företaget samordnar inköpen av likartade produkter för att möjliggöra ett 
strategiskt inköp. I de flesta företag är målet med nivå tre att sänka de totala 
kostnaderna, vilket kan göras med globala budgivningar och en konsolidering 
av leverantörsbasen. I samband med konsolideringen av leverantörerna 
startas också arbetet med SRM (Supplier Relationship Management) upp på 
allvar. Ikea började jobba med nivå tre fullt ut när konsolideringsstrategin 
lanserades 1995.

Nivå 4, optimera värde: När företaget kontrollerar produktdesign och 
konstruktion ökar fokuseringen på att skapa kundnytta genom ett djupare 
arbete i värdekedjan. Inköpsfunktionen och leverantörer är involverade 
i utvecklingen av produkter, teknologier och standarder. Man ser allt fler 
exempel på kostnadssänkningarna som går hand i hand med förbättrad 
kvalitet och ökad kundnytta, dvs. funktioner som kunderna är beredda att 
betala för. Inom detaljistverksamheten är nivå fyra sättet att arbeta med 
egna varumärken (private label) men det är också vanligt förekommande hos 
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design- och varumärkesleverantörer. Arbetet i nivå fyra kan göras med enskilt 
viktiga produkter och med kategorier av produkter.

Nivå 5, skapa värde: Här finns produkter, plattformar och kategorier som 
styr företagets position på marknaden; de är kärnan i konkurrenskraften 
och det räcker inte med att bara optimera marknadsmöjligheter. Företaget 
satsar en stor portion av FoU budgeten på dessa kategorier med målet att 
skapa innovationer som ger konkurrensfördelar. Det finns ett omfattande 
leverantörssamarbete med gemensamt ägande och risktagande i stora 
projekt, och egen produktion är vanligt förekommande. Utvalda leverantörer 
är djupare och tidigare involverade i utvecklingen och fördelarna skapas 
i hög utsträckning genom innovation i tvärorganisatoriska teknik- och 
produktutvecklingsprojekt. 

Ett annat perspektiv på inköpsutveckling i mognadsmodellen är hur resultat 
skapas på de olika nivåerna. För varje nivå ökar värdeskapandet men det sker 
på olika sätt.

Figur 1.3. Schematisk bild av resultat genom kostnadssänkningar och ökat kundvärde
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Varje nivåskifte ökar resultatet med 5-15 procent (kostnadsreduktion och/eller 
ökad kundnytta) beroende på produkternas karaktär och företagets förmåga. 
Råmaterial har en lägre potential medan färdiga konsumentprodukter oftast 
ser tvåsiffriga förbättringar. Detta kan få oss att tro att arbetet på nivå fem är 
bättre än tre, men varje nivå har sina för- och nackdelar och inköpsfokuseringen 
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utformas så att den stödjer affärsstrategin. Det vore lika fel att bara sänka 
enhetspriserna på företagets allra viktigaste produkter som det skulle vara att 
bygga fabriker för toalettpappret - om man nu inte råkar vara i den branschen. 
Jag återkommer i kapitel två med hur resultaten skapas i respektive nivå och i 
kapitel nio med inköp av olika typer av tjänster och produkter.

Ikeas heminredningskategorier är spridda över nivå tre och fyra med ett par av 
de mest industrialiserade kategorierna på nivå fem. Det tydligaste arbetet på 
nivå fem är med Swedwood, som nu heter IKEA Industry Group – IIG. De mest 
kända produkterna är förmodligen Lack-serien bl.a. med det tidigare nämnda 
bordet för 49 kronor. Serien tillverkas i en produktionsprocess liknande den 
som finns i dörrproduktion: träfiberplattor limmas på ett fyllnadsmaterial 
av papper och skapar en tjock men ihålig produkt. Lack-serien kan säljas till 
priser som är betydligt lägre än konkurrenternas och den är ett bra exempel 
på Ikeas övertag, något som Kamprad kärnfullt beskriver som “när alla gör 
rätt”. Principen är en optimal design av hela värdekedjan från skogen till 
kundens hem och ett extremt fokus på låga kostnader och höga volymer. 

Anledningen till att de industrialiserade kategorierna finns på en högre nivå, 
är värdet som skapas genom teknisk utveckling och stora volymer. De mer 
manuellt producerade kategorierna, med låga fasta kostnader, köps i stor om-
fattning i låglöneländer och har inte samma fördelar av höga volymer. I värsta 
fall kan stora/fluktuerande ordervolymer t.o.m. leda till att leverantörerna tar 
genvägar i ansvaret för människor, miljö och produktkvalitet.

För att behålla fördelar mot konkurrenterna, kommer Ikea sannolikt att 
försöka utveckla affärerna mot positionen som finns i figur 1.4.

De produkter som finns i nivå fyra och fem har höga volymer; ett kärnsortiment 
med globalt katalogstöd, långa avtal med leverantörerna och en ”push-
strategi”. Denna strategi appliceras på affärer där Ikea har, eller kan skapa, 
ordentliga fördelar mot konkurrenterna. Fördelarna omsätts till produkter 
och marknadsföringens största uppgift är att skapa ett marknadsbehov 
(push). Leverantörerna producerar stora volymer och lagerverksamheten 
kompenserar obalanser mellan produktion och försäljning.



26

Figur 1.4. Ikeas inköpsfokus med andelen av inköpt värde i de olika nivåerna
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Produkterna i nivå två och tre är ett rörligare sortiment bl.a. med lokala 
produktvarianter och en ”pull-strategi” – ett arbetssätt som i detta samman-
hang bygger på att tillfredsställa identifierade marknadsbehov (pull) till lägre 
kostnader än konkurrenterna. Ikea har inga långsiktigt unika fördelar och 
kostnaderna hålls låga bl.a. med en effektiv logistik. Leverantörens produktion 
styrs av försäljningen.

De indirekta inköpen, dvs. av produkter och tjänster som förbrukas i 
organisationen, återfinns på lägre nivåer. Orsakerna är att indirekt inköp har 
en lång svans av kategorier med låg volym och att många av de större, t.ex. 
sjöfart, hyrbilar eller byggnadsmaterial, är relativt standardiserade och därför 
oftast adresseras upp till nivå tre. De vanligaste indirekta kategorierna på nivå 
fyra är marknadsföring, IT-system och professionell service.

Men, varför skulle inte Ikea vilja utveckla inköpen av samtliga heminrednings-
produkter till de högre nivåerna? Det lönar sig helt enkelt inte. Ett vitalt 
sortiment har många produkter med ett högt nyhetsvärde och som ofta 
är anpassade för de lokala marknaderna. Dessa produkter har kortare 
livslängd och lägre volymer än kärnsortimentet. En djupare samordning – om 
produkterna inte kan utvecklas på existerande industriella standarder och 
plattformar – kostar ofta mer än det smakar, speciellt om flera affärsenheter 
behöver koordineras. Prislappen är bl.a. att företaget får en mer omfattande 
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planläggning, vilket kan leda till otydlig ansvarsfördelning och utdragna 
beslutsprocesser. Sammantaget leder för- och nackdelar till en situation där 
affärerna sprids ut: ett stabilare kärnsortiment på nivå fyra och fem medan 
rörligare affärer på nivå två och tre.

De kommande åren kommer antalet Ikea-leverantörer troligen att öka för första 
gången sedan början på 90-talet, både för att behålla flexibiliteten och för att 
möjliggöra en expansion med fler produkter och marknader. Leverantörernas 
roller i värdekedjan behöver utvecklas och man kommer att söka ett djupare 
samarbete med specifika leverantörer i produkt- och teknikutveckling. Målet 
är att skapa fördelar och nya övertag genom innovation. Det är inte längre 
möjligt att skapa fördelar endast genom att köpa in produkterna i traditionella 
lågkostnadsländer i Asien eller Östeuropa. De inköpande företagen tvingas 
även i dessa länder skapa fördelar med produkt- och teknikutveckling i 
nätverk med kompetenta leverantörer och underleverantörer. 

Möbelbranschen är relativt underutvecklad med en forskning och utvecklings-
budget på halva det industriella genomsnittet, en årlig produktivitetsökning 
på halvfart och – förmodligen som en konsekvens av föregående – med ett 
närmast obefintligt antal patent. En av utmaningarna är att identifiera och 
attrahera leverantörer med låga priser, bra prestanda och som har kapacitet 
att utvecklas i högt tempo. 

De industriellt utvecklade leverantörerna har oftast resurser inom 
produktutveckling, logistik och teknikutveckling – resurser som även Ikea har 
utvecklat. Båda vill ha betalt för dem, leverantören med högre priser och Ikea 
med lägre! Rena legotillverkare har oftast en bättre resurspassform och kan 
bli utomordentligt bra på att producera till låga kostnader. Ikea föredrar att 
arbeta med privata legotillverkare, entreprenörer, och de är enormt viktiga 
för de låga priserna. Men Ikeas årliga volymökning idag motsvarar hela 
omsättningen i början på 90-talet och kostnadsledande leverantörer kan bli 
en flaskhals både avseende kapacitet och förmågan att utveckla produkter allt 
snabbare. Tillväxten kan med andra ord vara lika mycket en utmaning som en 
möjliggörare av den låga prisbilden och den kräver en ordentligt genomtänkt 
leverantörsstruktur.
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VILKA RESULTAT HAR IKEA SKAPAT?
Det är inte helt enkelt att mäta effekterna av ett kategoristyrt inköp 
eftersom många aktiviteter påverkar resultatet: ett ökat fokus, utveckling av 
bättre arbetsprocesser och synergieffekter i sig. Men en jämförelse mellan 
stillastående kategorier och de som utvecklades till nivå tre, pekar mot 
5–10 procent samordningsbesparingar. Enklare affärer i det lägre spannet 
och komplicerade i det högre. Affärer som tidigare inte varit välskötta eller 
prioriterade, får en ännu högre utveckling. 

Men utvecklingen från en nivå till en annan är ingen taktisk övning som 
ger ett resultat. Den lägger en plattform för ett nytt sätt att arbeta med en 
bredare verktygslåda, fler möjliga hävstänger, som kan användas om och om 
igen. Det är ännu svårare att mäta det långsiktiga resultatet av nivåbyte, men 
indikationerna pekar mot en större skillnad än den initiala. Kanske ytterligare 
fem procent lägre totalkostnad, vilket skulle betyda en total kostnadssänkning 
med 10–15 procent. Min bedömning är att man ser motsvarande siffra mellan 
varje nivå. 

Ikeas inköpschef 1995–2004, Sven-Olof Kulldorff, säger att prissänkningarna 
under denna tid uppgick till mer än 35 procent13 och f.d. koncernchefen 
Anders Dahlvig skriver att priserna reducerades med 20 procent mellan 
1999 och 200914. Tidsspannen överlappar varandra och det går inte härleda 
resultaten bara till kategoristyrt inköp, men vi kan konstatera att resultaten av 
Ikeas samordning av strategiskt inköp har varit godkända.

Men byte till en ny inköpsnivå motiveras inte bara av lägre kostnader. Sättet att 
arbeta påverkar – och påverkas av – hur man ser på leverantörsrelationerna: 
tidigare och större involvering i teknik- och materialutveckling, effektivare 
produktutveckling, förbättrad kvalitet och distribution samt bättre möjligheter 
att utveckla ett mer ekologiskt hållbart inköp. Den korta summeringen är att 
en strategisk utveckling till ny nivå är en stor förändring av vad man gör, hur 
man gör det och med vem. 
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HUR LEDER IKEA VERKSAMHETEN?

”Organisationer är svårt. I början gick det bra, sen anställde jag Sven-Göte och sedan dess 
har det mest varit elände” – Ingvar Kamprad. 

(Sven-Göte, som Kamprad skämtsamt hänvisade till, hade anställningsnummer tre!) 

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:

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-minutersenheter och offra 
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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 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” medan 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 flesta affärerna. 
Det spelar med andra ord ingen roll vilket syfte Kamprad hade med visionen 
så länge man inte säger en sak och uppenbart gör en annan. Svagheten med 
en stark kultur är ett ointresse för nya idéer och för människor som tänker 
annorlunda; en svaghet som är tydlig i tider med förändringsbehov. 

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 
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oftast ganska fantasilösa – finputsningar 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 ledningsinstrumenten. 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. 

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. Ledarskapsverktygen kan 
illustreras som i nedan figur.

Figur 1.5. Olika verktyg att leda Ikea-organisationen
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Affärsidé, kultur och chefsskap kompletteras med kampanjer och processer 
som får olika tyngdpunkter beroende på uppgifternas komplexitet och 
organisationens kompetens. 

De olika 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 kultur 
och gemensamma prioriteter. Ibland organiseras tillställningar med ledare 
från hela företaget där man diskuterar övergripande resultat, bygger nätverk 
och har det ganska trevligt. Under den tid Kamprad deltog, kunde han svetsa 
ihop och entusiasmera organisationen på några minuter. 

Tillställningarna minskar avstånden mellan enheterna, bygger nätverk och 
håller suboptimeringar i schack. Balansakten kompletteras med nya kam-
panjer och ett metodiskt ledarskap genom kärnprocesserna. 

NÅGRA AV IKEAS STORA UTMANINGAR

Ikea har under många år dominerat en växande nisch20 av moderna hem-
inredningsprodukter till låga priser. Målgruppen är en relativt ung medelklass 
som är beredda att göra en del av jobbet själva; att köra till ett varuhus, hämta 
upp, transportera samt skruva och muttra ihop produkterna. Men kundernas 
köpbeteende och typen av konkurrenter är under snabb förändring. Ikea 
beskriver det som ”den största revolutionen [inom detaljhandeln] som hänt 
sedan Ikea grundades”19 och i Financial Times kan vi läsa att ”[Ikea] kommer 
att behöva mer än insexnycklar och skissade monteringsanvisningar för att 
lyckas”21.

E-handeln har utvecklats på ett sätt som överraskat många detaljhandlare. 
Det är speciellt tydligt i storstäder där många människor varken har tid eller 
tillgång till bil för att ta sig ut till de shoppingcenter som finns i utkanterna. Det 
är också i storstäderna som plattformsföretag som Amazon och Alibaba är som 
starkast och både produkt- och servicerbjudandet är enormt. Leverantörer 
kan enkelt sälja direkt till kunderna, vilket minskar kostnaderna och bidrar 
till en prispress inom hela industrin. Det är långt ifrån säkert att Ikea hinner 
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bygga upp en kostnadseffektiv infrastruktur för e-handel på alla marknader 
och istället väljer att samarbeta med andra aktörer22. Ett samarbete med 
Amazon kan vara ett tveeggat svärd då de inte gör någon hemlighet av att 
vilja utveckla ett eget sortiment, t.ex. som med heminredningsprodukterna 
som lanserades 2017 i direkt konkurrens bl.a. med Ikea. Alibaba, som har sina 
rötter i Kinas motsvarighet till de ”gula sidorna”, har en strategi som kanske 
passar Ikea något bättre, åtminstone ett tag. De öppnade sin första butik 2016 
och har sedan dess lanserat sin strategi för ”new retail” som bland annat 
förenar data, betalningar och e-handel med smarta butiker. Även om dessa 
e-handelsjättar har olika strategier, skulle båda säkert uppskatta att få tillgång 
till Ikeas försäljningsinformation som, med deras omfattande analysförmåga, 
kan leda till att de förstår kundernas behov och beteende t.o.m. bättre än vad 
Ikea själva gör idag.

Konkurrensen ökar också från mindre men snabbfotade aktörer av typen 
Zebra (Flying Tiger Copenhagen) som har 850 butiker i 30 länder. De senaste 
fem åren har Zebra tredubblat omsättningen och under 2017 öppnade de 
två nya butiker varje vecka och lanserade 1.000 nya produkter varje månad. 
De konkurrerar inte med Ikea på det kapitalkrävande möbelsortimentet men 
de tar marknadsandelar på flera marknader bl.a. med de mycket lösamma 
produkterna för dekoration och accessoarer.

Det nya kundbeteendet förändrar även Ikeas varuhus, som kommer 
att integreras med e-handeln, placeras närmare kunderna och erbjuda 
upplevelser av en annan karaktär än 35.000 kvadratmeter stora produkt-
labyrinter där eventuellt överlevande belönas med billig varmkorv. Det pågår 
flera experiment bl.a. med centralt placerade butiker specialiserade för kök 
eller sovrum, s.k. pop-up butiker, inspirations- och beställningsbutiker samt 
upphämtningspunkter för hemleveranser. 

Ikea behöver utveckla kärnsortimentet. En betydande del av försäljningen 
kommer från produkter som uppfanns när mobiltelefonerna vägde tre kilo: 
bokhyllan Billy, fåtöljen Poäng, soffan Ektorp, förvaringsmöblerna Malm och 
Hemnes, för att nämna några. Den senaste tiden har man piggat upp med 
olika designkollektioner, på samma sätt som bl.a. HM, Target och UNIQLO, 
men vi får förmodligen se mer betydande produktlanseringar inom den 
närmaste framtiden.
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Ikeas sortiment kommer sannolikt att utökas för att attrahera kunder som 
har ett större utbud att välja mellan än någonsin tidigare. Ikeas begränsning 
av sortimentet till ca 10.000 produkter23 motiverades fram till 90-talet av 
inköpen i Östeuropa, senare av skalfördelar hos leverantörer och  platsbrist i 
varuhusen, men med e-handel borde dessa flaskhalsar vara hanterbara. Ikea 
kommer att sannolikt att utveckla organisationen och förmågan att skapa 
prestanda och låga kostnader med ”fem gånger så många produkter, på 
dubbelt så många försäljningsmarknader och med utvecklingstider som är en 
hälften av dagens”. 

Sammantaget är de föregående punkterna en konsekvens av att Ikea utvecklar 
nya sätt att attrahera kunderna, vilket också innebär att den interna förmågan 
måste utvecklas. Somliga anser att detta är den allra största utmaningen. 
Ikea har under många år befunnit sig i ett lönsamt status quo24 och satsat 
stora resurser på den befintliga affärsmodellen med en organisation designad 
för att finslipa det operationella arbetet intill perfektion. Detta har hämmat 
kreativiteten25 bl.a. med en noggrann men långsam produktutvecklings-
process och en matrisorganisation som gör det svårt att fatta snabba beslut 
nära kunderna26. Ingvar Kamprad skriver i sitt avskedsbrev till de anställda 
”Det jag längtat efter mest de senaste 10 åren är beslutskraft och enkelheten 
och det sunda förnuftets återkomst.”27

Oavsett olika åsikter om Ikeas framtida utmaningar, är de flesta överens om att 
företaget står starkt rustat. Behovet av funktionella heminredningsprodukter 
är fortsatt stort i Europa och det finns en stor och växande medelklass i bl.a. 
Kina, Indien och Sydamerika. Ingvar Kamprad lämnade över ett Ikea som 
är väl positionerat för att möta dessa kunders behov; grundkonceptet är 
fortfarande livskraftigt och företaget har en välfylld kassakista.

VAD KAN ANDRA FÖRETAG LÄRA AV IKEA?

Är det möjligt att dra lärdomar från ett företag som säljer möbler, glass och 
varmkorv? Är inte företag och branscher så unika att de behöver sina egna 
metoder och principer? Innan jag försöker besvara frågan vill jag kort beskriva 
olika branscher där Ikea har en omfattande inköpsverksamhet.
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•	 Ikea köper in livsmedel för drygt 10 miljarder kronor per år och är en 
av Sveriges största matexportörer. Köttbullar finns i Ikea-varuhus i hela 
världen, från Dubai till Kina, via Nordamerika och Italien.

•	 Ikea bygger årligen ett 20-tal varuhus, ibland hela shoppingcenter, och 
3-5 distributionscentraler per år. Ikeas fastighetsinvesteringar kommer de 
närmaste tre åren att uppgå till 20 miljarder kronor per år.28

•	 Ikea köper in transporterna för godsflödet från 1.000 leverantörer till 
400 varuhus och ibland direkt till kunderna. Den totala inköpsvolymen av 
transporter är inte offentlig, men en grov uppskattning är att den idag är 
cirka 15 miljarder kronor.

•	 Inköpen av beslag, material och komponenter uppgår till ca 20 miljarder 
kronor, och då är inte produktionsmaterialet till de 40 egna fabrikerna 
inräknade. Dessa materialinköp har en inköpsvolym på cirka 15 miljarder 
kronor per år.

Utöver ovan finns centraliserade indirekta inköp, exempelvis utrustning 
till varuhus och lager, IT-system och bilar/resor med en inköpsvolym på 20 
miljarder kronor29. Poängen är att inköpsorganisationen är verksam i många 
branscher och att Ikea har insett att likheterna mellan dem är större än 
skillnaderna. Livsmedel har andra krav på kvalitet och logistik än Billy bokhyllor, 
men de grundläggande principerna för inköpsverksamheten är närmast 
identiska. Det är ett av skälen till att Ikea under många år har samarbetat 
med Carlsberg (öl) och Maersk (rederi och containerfrakt) där inköpspersonal 
från Maersk kan jobba upp till ett halvår inom Ikea eller Carlsberg och vice 
versa. Samarbetet hade varit ointressant om inköpsprinciperna hade skiljt 
sig åt mellan branscherna eller om företagen inte hade sett låga kostnader 
som viktiga. Jag kommer ägna huvuddelen av boken åt metoder som fullt 
ut kan appliceras på inköp t.ex. av produkter, komponenter eller livsmedel, 
för att i kapitel nio beskriva hur andra kategorier skiljer sig från de beskrivna 
principerna.  
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2. Vad är category management?
”Ge mig en tillräckligt lång hävstång och en plats att stå på, och jag ska flytta världen” –

Arkimedes. 287–212 BC.

Konceptet category management formulerades på slutet av 80-talet av Brian F. 
Harris30 som ett sätt för detaljhandeln att differentiera sig från konkurrenterna 
och öka lönsamheten genom att fokusera på produktkategorier, och inte på 
enskilda produkter eller varumärken. I korthet betyder det att kategorichefen 
tar ansvaret för sortimentmix, försäljningspriser, varupåfyllnad, säljaktiviteter 
samt ut- och infasning av produkter – uppgifter som i många fall hanterats 
direkt av leverantörerna. Principerna fick en bred acceptans inom detalj-
handeln och efterhand som de stora detaljisterna byggde upp förmågan i 
category management minskades beroendet av leverantörernas kund- och 
marknadskunskap. Maktbalansen försköts till detaljhandelns fördel och kom-
petensen i category management blev en av hörnpelarna för utvecklingen 
av egna varumärken, som under många år har tagit marknadsandelar. 
Principerna summerades i slutet av 90-talet i den s.k. Brian Harris modellen31.

Figur 2.1. Brian Harris modellen och de grundläggande syftena med category management
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Samtidigt som detaljhandeln implementerade category management började 
bilindustrin kategoristyra inköpen med konsoliderade produktpaket istället 
för inköp av enskilda produkter. Det initiala målet var att sänka kostnaderna, 
men det utvecklades efterhand till att inkludera värdeskapande t.ex. genom 
leverantörsutveckling och produktförbättringar. Sedan dess har kategoristyrt 
inköp spridit sig till många branscher och Arjan van Weele skriver att 
“kategoristyrd sourcing är en grundläggande del av alla professionella inköps-
organisationer”32. 

Brian Harris modellen fungerar alldeles utmärkt även på kategoristyrt inköp, 
med tillägget att företaget söker både ett kund- och leverantörsfokus, vilket 
på Ikea illustreras med den sk Ikea-diamanten33.

Figur 2.2 Ikea-diamanten som illustrerar Ikeas fokus för att skapa konkurrensfördelar
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 Diamanten är en schematisk skiss på hur 
Ikea bygger konkurrensfördelar genom att 
skapa ett fokus på de två externa 
verkligheterna: kunder och leverantörer. 
Modellens övre tredjedel visar på kund- 
och marknadsaktiviteter och den nedre på 
arbetet med leverantörerna. I mitten finns 
kärnan med produkter som skapas och 
knyter kundbehov med de industriella 
förutsättningarna. När det lyckas skapas 
låga (försäljnings)priser och höga volymer 
som ger nya förutsättningar att vidare-
utveckla affären, t.ex. genom automati-
sering eller utveckling av produkter, 
material och teknik.

I diamanten nämns att leverantörsfokus 
ger låga priser. Men är priser det enda 
målet? Kategoristyrt inköp betonar ett 
fokus på leverantörerna med det är inte 
en inköpsstrategi per se utan ett sätt att 
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organisera verksamheten där man skapar förutsättningar för ett strategiskt 
inköp genom att samordna flera likartade produkter till paket. Jämfört med ett 
fragmenterat inköp av enskilda produkter, möjliggör koncentrerade volymer 
en bättre användning av kompetent personal och man får ett ökat inflytande 
både på leverantörsmarknaden och internt i företaget. 

Allt detta gör att det är möjligt att leda och arbeta med affären på ett mer 
professionellt sätt och inköp kan i högre utsträckning bidra till resultaten – 
på olika sätt beroende på företagets strategi. När Ikea-diamanten skapades 
var Ikeas primära fokus att sänka totalkostnaderna, men kategoristyrt inköp 
är helt enkelt ett sätt att organisera arbetet med framgångsfaktorerna i linje 
med företagets strategi.

De övergripande framgångsfaktorerna för inköpsfunktionen är förmågan 
att utveckla och driva igenom förbättringar med leverantörsstrukturen, 
produkterna och av försörjningskedjan i sin helhet. Det betyder att kärnan i 
kategoristyrt inköp är att utveckla lösningar som lägger pengar på bordet, dvs. 
sådant som ökar kundvärdet och/eller sänker totalkostnaderna. Man kan säga 
att inköpsresultaten blir en funktion av värdet som skapats plus inflytande 
och makt, ungefär som i nedan skiss.

Figur 2.3 Skiss över förbättringscykeln med framgångsfaktorerna
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Utan pengar på bordet blir förhandlingar med leverantörer ett nollsummespel 
och utan makt eller inflytande får företaget ingen större del av vinsterna 
som skapats. Sättet att tänka på framgångsfaktorerna är inspirerat av 
Herzbergs tvåfaktorsteori34 och jag använder mig av följande tolkning: 
Framgångsfaktorer är kombinationer och förbättringar av viktiga faktorer som 
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leder mot uppfyllelse av affärsmålen. Hygienfaktorer är aktiviteter som är 
grundläggande för inköpsverksamheten t.ex. interna överenskommelser med 
nyckelpersoner och tillgång till lämpliga informations- och uppföljningssystem. 
Om hygienfaktorerna inte är uppfyllda på ett tillfredsställande sätt, försvåras 
eller omöjliggörs hela arbetet, men de skapar inte några resultat av sig själva. 
Principen är att hygienfaktorer behöver uppfyllas till en acceptabel nivå 
medan framgångsfaktorer bearbetas tillräckligt för att nå önskat resultat. 

När framgångsfaktorerna bryts ner till strategiska hävstänger – konkreta 
förbättringsverktyg – blir de mer specifika för branscher och företag, som 
t.ex. i nedan mognadsmodell, där produktens roll i företaget och inköpsfokus 
förenas med de strategiska hävstänger som Ikea och andra kostnadsledande 
företag använder för att skapa inköpsfördelar.

Figur 2.4 Mognadsmodell med strategiska hävstänger
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Nivåerna tre till fem – lägsta totalkostnad, optimera värde och skapa värde – 
kan antingen göras med enskilt viktiga produkter eller genom att samordna 
inköpen av likartade produkter i kategorier. Nivå tre är med andra ord den 
första nivån med kategoristyrt inköp och det är för många företag, som det 
var för Ikea, starten på en inköpsverksamhet med en strategisk inriktning.

För varje högre nivå i modellen tillkommer nya hävstänger men de från 
föregående nivåer försvinner inte. I nivå två finns hävstängerna för både nivå 
ett och två medan arbetet i nivå fem inkluderar samtliga i modellen. Men 
hävstängerna förändrar sin karaktär i varje nivå. Exempelvis kan “starta nya 
leverantörer” i nivå två kan vara av en relativt taktisk karaktär där man väljer 
leverantörer som av olika skäl kan erbjuda bra villkor på enskilda produkter; 
i nivå tre behövs leverantörer som kan och vill omvandla stora volymer till 
en uthålligt förbättrad prestanda, och vid skifte till nivå fyra vill företaget 
engagera lego- och massproducenter då man äger produkträttigheterna. 
Slutligen, i nivå fem, kan företaget behöva leverantörer med en produktion 
som är specifikt anpassad för produkterna. För varje nivå fördjupas därmed 
integreringen av inköpsverksamheten i företagets affärsutveckling, vilket 
resulterar i ett allt mer sofistikerat inköpsarbete. 

Samtliga hävstänger används på Ikea inom inköpen av heminrednings-
produkter men de indirekta inköpen, t.ex. av råvaror, transporter eller 
byggnadsmaterial, når sällan nivå fyra och aldrig nivå fem. Dessutom får 
hävstängerna delvis andra tyngdpunkter i de indirekta kategorierna och jag 
återkommer till skillnaderna i kapitel nio. 

Jag kommer att beskriva kategoristyrt inköp med de nio hävstängerna som 
tillkommer på nivåerna lägsta kostnad och optimera värde, men jag kommer 
inte att fördjupa mig i det operativa inköpet på nivå ett, det taktiska på nivå 
två eller det allra mest avancerade på nivå fem. Min beskrivning kommer 
därför att upplevas som för kvalificerad för vissa kategorier/företag och för 
ytligt för andra. Men det finns stora möjligheter att variera djupet i arbetet 
inom ramen för de beskrivna principerna.
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HÄVSTÄNGER I KATEGORISTYRT INKÖP

1. SKAPA INFLYTANDE OCH MAKT

Kategoristyrt inköp med stora volymer ökar makten visavi leverantörerna. 
Det blir lättare att attrahera nya leverantörer och den hårdare konkurrensen 
motiverar dem att vara mer lyhörda för företagets behov. Det är ingen 
tvekan om att affärsutveckling är enklare med makt än utan, och att det är 
en av orsakerna till att företag inför kategoristyrt inköp. Makt är att ha större 
tillgång till likvärdiga alternativ än vad motparten har, och den kan stärkas 
t.ex. genom att:

•	 Samordna stora volymer i jämförelse med andra kunder på marknaden. 
Detta kommer att attrahera producenter som vill konkurrera om att få bli 
leverantör. 

•	 Välja lämplig profil och storlek på leverantör. De största leverantörerna 
borde rimligen vara bland de bästa, åtminstone har de varit det, men 
det betyder inte nödvändigtvis att de är lämliga för företaget. Speciellt 
inte om företaget rankas som den 47’e största kunden och hanteras 
med standardiserade villkor av administratörer. Ett annat sätt är att 
välja leverantörer som är stora nog för att klara uppgiften och som kan 
utvecklas, men inte så stora att företaget blir en oväsentlig kund. Helst 
bör företaget vara bland de tre viktigaste kunderna.

•	 Skapa system för att så enkelt som möjligt kunna starta, utmana och fasa 
ut leverantörer. Det är aldrig enkelt, men det är viktigt att utveckla en 
systematik som b.la. inte tillåter att lågpresterande leverantörsmonopol 
utvecklas.

Men långsiktigt är inflytande viktigare än makt. Med det menar jag hur 
företaget kan vara attraktivt för leverantörer, inte bara kopplat till volymer 
eller priser, utan snarare till komplementära mervärden som uppstår i 
samarbetet. Exempel kan vara att leverantören får tillgång till marknader 
som de själva inte har kunnat bearbeta eller att de genom samarbetet kan 
bygga en kompetens som stärker deras konkurrenskraft. Självklart förväntas 
leverantören möta upp på ett liknande sätt t.ex. genom att erbjuda tidig eller 
exklusiv tillgång till innovationer och/eller lägre priser.
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Ett plus ett blir tre!

Ikeas genomsnittliga längd på leverantörssamarbeten är drygt tio år35 och 
även om det finns ett maktförhållande måste långa samarbeten bygga på 
“win-win”. Som en del av detta har Ikea utvecklat sin förmåga att vara 
attraktiva för lego- och massproducenter vilket bland annat inkluderar:

•	 Betalning med korta ledtider och möjligheter att få krediter
•	 Rimliga krav på leverantörens administrativa system
•	 Gratis support inom teknik, logistik och miljöförbättringar
•	 Tillgång till för leverantören nya marknader
•	 Stabila och höga inköpsvolymer
•	 Låga valutarisker bl.a. genom inköp i lokal valuta
•	 Ikea kan också dela risken för prisförändringar av råmaterial

Målet är att reducera leverantörens riskpremier och erbjuda sådant som 
är billigare för Ikea att erbjuda än vad det vore för varje enskild leverantör 
att skaffa själva, och därmed uppstår mervärde. Ett plus ett blir tre!

Även om alla affärsrelationer har ett mer eller mindre uttalat maktförhållande, 
det vore naivt att tro något annat, bygger de bästa leverantörsrelationer på 
en strategisk passform och komplementära resurser. När detta finns får båda 
parter ut mer av samarbetet än det som finns i kontraktsvillkoren och över tid 
utvecklas både tillit och ömsesidigt beroende.

2. UTNYTTJA SKALEFFEKTER

När ökade volymer ger en lägre styckkostnad, ser man en skaleffekt. Storleken 
på effekten beror på hur stora leverantörens fasta kostnaderna är och hur 
mycket av dem som kan spridas ut på större volymer. Med fasta kostnader 
menar jag de som inte är direkt beroende av volymerna t.ex. kostnader för 
byggnader, försäkringar, management, administration m.m. När leverantören 
inte utnyttjar maskinparken fullt ut – t.ex. när de bara har produktion i ett 
eller två skift – kan även fasta kostnader för maskiner spridas ut på större 
volymer. Volymökningar kan också påverka rörliga kostnader positivt genom 
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att leverantören kan köpa material i större volym och både få rabatter och 
sänka logistikkostnader. Min erfarenhet är att besparingspotentialen för 
en möbelproduktion med hög respektive genomsnittlig volym är minst 15 
procent, och då är de fördelar som kan hämtas genom en förbättrad logistik 
inte medräknade.

Det i särklass snabbaste sättet att få resultat när man implementerar 
kategoristyrt inköp är att utnyttja skaleffekter och konsolidera leverantörs-
kåren till de bästa leverantörerna – vilket kräver att produkterna/volymerna 
är flyttbara. 

Inte bara möbler

Procter & Gamble, med varumärken som Pampers, Gilette och Ariel, 
har under 2015-17 konsoliderat inköpen av marknadsföring från 6.000 
leverantörer till 2.500 med en besparing på åtta procent eller 750 
miljoner dollar. De räknar med att ytterligare halvera antalet leverantörer 
fram till 2021 med en ytterligare besparing på 450 miljoner. P&G’s inköp 
vidareutvecklas (till mognadssnivå fyra) när företaget ökar sin interna 
mediakompetens istället för att köpa färdiga lösningar. Mark Pritchard, 
chief brand officer, menar att den totala besparingspotentialen är två 
miljarder dollar eller 20 procent36.

P&G’s ursprungliga besparingsmål var 500 miljoner dollar, så det kan 
tyckas att de, liksom Ikea, upptäcker de verkliga potentialerna först när 
de börjar sitt arbete med strategiskt inköp.

När företaget gör inköp av enskilda produkter – lägsta enhetskostnad – är 
det vanligt att man får en omfattande leverantörskår som så småningom blir 
mogen för konsolidering. När Ikea implementerade kategoristyrt inköp hade 
man 2.500 leverantörer och en försäljning på 50 miljarder kronor. Idag är 
försäljningen 400 miljarder kronor som levereras av 1.000 leverantörer. 
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3. UTVECKLA LEVERANTÖRSSTRUKTUREN

Att utveckla principer/strategier för leverantörsstrukturen tillhör teamens 
mest komplicerade uppgifter. Det blir svårast – och viktigast – när volymerna 
är stora med många inblandade leverantörer, när logistiken är komplicerad 
och när företaget köper egenutvecklade produkter direkt från producenter. 
Om produkterna köps via agenter eller från varumärkesleverantörer, hanterar 
de en stor del av komplexiteten – självklart till en kostnad.

En bra leverantörsstruktur är som en plattform där en mix av kompletterande 
leverantörer levererar resultat och motiveras av bra samarbete, strategisk 
passform och en hälsosam konkurrens. En dålig struktur känns omedelbart 
igen och kan vara mycket smärtsam. Bland de svåraste är när företaget tillåter 
lågpresterande leverantörsmonopol växa fram, ett problem som kan ta flera 
år att korrigera, men listan på möjliga defekter kan göras deprimerande lång.

Det är ovanligt att teamen förändrar hela leverantörsstrukturen på en gång, 
men strategin fungerar som en logik och ett ramverk för taktiska beslut 
som beläggningsnivåer, uppstart och avslut av enskilda leverantörer. En bra 
strategi bör omhänderta och balansera flera ibland motstridiga perspektiv:

•	 Lägsta totalkostnad kontra flexibilitet och konkurrens, b.la. genom 
balansering av skaleffekter och antalet leverantörer.

•	 Graden av egen produktion, ensamförsörjning (single sourcing) respektive 
försörjning från flera leverantörer (multiple sourcing). 

•	 Riskhantering, exempelvis valuta-, kvalitet- eller försörjningsrisker

•	 Val av inköpsland eller inköpsländer.

•	 Vilken typ av leverantörer eller vilken mix av dem som är lämpligast: 
agenter, produktleverantörer, legoleverantörer eller massproducenter. 

En av utmaningarna med att utveckla leverantörsstrukturen är att uppgiften 
ibland upplevs som så långsiktig och svår att den skjuts på framtiden. Det 
öppnar dörren till skickliga leverantörer som steg för steg utvecklar produkter 
och löser taktiska problem på ett sätt som ökar företagets beroende av dem. 
Det sker ofta gradvis och nästan osynligt, och företaget kan därför behöva 
utveckla riktlinjer och principer som hjälper teamen att utveckla en hälsosam 
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leverantörsstruktur – eller åtminstone varna när det går åt fel håll.

Ett stålbad i träfanèr

Kategorin hade en årlig inköpsvolym på tre miljarder kronor med 
möbler tillverkade av spånplatta klädd med träfanèr. Resultaten hade 
historiskt varit goda men nu fanns kategorin i en ohälsosam situation 
med stagnerande volymer. Samtliga leverantörer var missnöjda, lagrena 
var överfyllda med produkter och affärsenheterna – som ansvarade för 
olika produkter – satt i en rävsax där stora leverantörer hotade med 
prishöjningar. Nu satte man samman ett kategoriteam som kunde tackla 
leverantörsstrukturen företagsövergripande istället för med enskilda 
affärsenheter. Det tog två år att justera hela strukturen och priserna 
sänktes steg för steg under denna tid med sammanlagt 25 procent. Det 
var m.a.o. kostnaden för en dålig leverantörsstruktur.

4. FÖRBÄTTRA SPECIFIKATIONERNA

När företaget samordnar inköpen i kategorier får teamen en översikt som 
varje affärsenhet inte har haft och de kan ställa frågor som få har ställt 
tidigare: Varför har produkter från olika affärsenheter olika lösningar och 
materialkvaliteter? Varför har vissa produkter patenterade komponenter 
medan andra använder branschstandard? Hur kan produkter med samma 
funktionalitet ha olika krav, priser och leverantörer? Arbetet begränsas inte 
till konstruktion eller val av produkter, utan omfattar också affärsenheternas 
specifikationer på försörjningsprocessen som helhet. Detta kan inkludera 
beställnings- och betalningsrutiner, krav på ledtider, minsta orderkvantiteter 
m.m. De mest intressanta förbättringsområdena är de som har potentialen 
att påverka kategorin som helhet och inte bara enskilda produkter. Teamen 
granskar specifikationerna och söker möjligheter för att (a) använda de 
bästa existerande lösningar eller nya möjligheter, (b) ta bort flaskhalsar som 
försvårar produktionen eller som förhindrar en hälsosam konkurrens mellan 
leverantörerna eller (c) minska eller eliminera behovet av produkten. Det 
senare kan låta märkligt, men det är en av varianterna vid inköp av varor och 
tjänster som företaget förbrukar internt. 
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En gardinstång på steroider

En bra tillverkning av gardinstänger i metall är helautomatiserad och 
utrymmet för att sänka kostnaderna är inte stort. Ikeas specifikation 
angav att stången, som tillverkades i ett kolstål av standardkvalitet, 
skulle vara 0.7 mm tjock. Men när man granskade belastningskraven 
kunde man ändra till en profil av höghållfasthetsstål som minskade 
materialtjockleken till 0.5 mm. Det gav 20 procent lägre profilkostnad 
och en total prisreduktion på 12 procent.

Det finns inga tekniska hinder för att optimera specifikationerna vid inköp av 
enskilda produkter på nivå två – lägsta enhetskostnad – men i verkligheten är 
produkterna oftast för många, kompetensen för låg och påverkan på företaget 
för liten för att produkterna ska få någon större uppmärksamhet. I kategoristyrt 
inköp blir det en av de viktiga hävstängerna och det är vanligt att teamen 
samlar på sig flera uppslag och idéer där några genomförs direkt och andra 
sparas till kommande produktrevisioner. 

5. EFFEKTIVISERA FÖRSÖRJNINGSKEDJAN

Försörjningskedjan är de aktiviteter som skapar kostnader och kvalitet från 
råmaterial till kund, hur de används och slutligen destrueras och återvinns. 
Beroende på företagets organisation fördelas utvecklingsansvaret på olika 
enheter, men inköpsorganisationen bör vara involverad minst till dess att 
produkterna används av kunden.

Det kan låta skrämmande stort och komplicerat för en inköpare/inköpschef 
som idag jobbar på en mer taktisk nivå, men principerna är inte så svåra: 
kartlägg flödet av väsentliga aktiviteter med en uppskattning av kostnaden/
kvaliteten per aktivitet och sök möjligheter till förbättringar bl.a. genom att 
engagera leverantörer och andra resurser i kreativa dialoger.

Förvånansvärt många relativt okomplicerade förbättringar hittas i uppstarten 
av kategoristyrt inköp. Leverantören tänker mest på sina egna villkor och kan 
ha bristande förståelse för hela försörjningskedjan, och det inköpande 
företaget har motsvarande blinda fläckar. Men när ett kompetent team 
studerar helheten och har undersökande dialoger, uppstår nya möjligheter.
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Skruva och muttra, men lite snabbare

Den vietnamesiska leverantören levererade stora volymer beslag i ett 
fåtal varianter men med många olika kundförpackningar. Ledtiden från 
order till leverans av färdiga produkter var 90 dagar. Av dessa kunde 80 
enkelt elimineras genom att företaget garanterade uttaget av en mindre 
andel av årsprognosen – med flexibilitet när beställningarna kunde 
utfärdas. Leverantören kunde nu producera skruvar med en ekonomisk 
satsstorlek, lagra dem, och med kort ledtid packa färdiga produkterna 
mot order. Det var riskfritt för företaget, sänkte ledtiden betydligt och 
minskade det totala lagret genom försörjningskedjan.

6. UTVECKLA LEVERANTÖRSRELATIONERNA

När företaget konsoliderar leverantörsbasen och fasar ut kanske 50-75 
procent av leverantörerna, har företaget bytt en betydande förbättring av 
resultaten mot ett ökat beroende av hur de kvarvarande leverantörerna 
presterar. Ett överslag pekar t.ex. mot att Ikea har cirka 200 leverantörer 
med en genomsnittlig årsomsättning på 800 miljoner kronor och att de 
levererar 80 procent av Ikeas totala försäljning. Vad händer om en procent 
av dessa leverantörer inte presterar? Även om alla företag inte har samma 
volymer och inte har drivit konsolideringen lika lång som Ikea, illustrerar 
det ändå vikten av att steg för steg utveckla leverantörsrelationerna från ett 
transaktionsfokus till ett metodiskt arbete som kontinuerligt skapar kundvärde 
och kostnadssänkningar. 

Det första målet är att reducera risker och förbättra den operativa prestandan 
hos den samlade leverantörsbasen. Det andra är att leda en affärsutveckling 
som maximerar hur företagets och leverantörens komplementära förmågor 
kan användas på sätt som gör att konkurrenskraften stärks och affärerna 
växer. Exempelvis utveckling av nya teknologier, produkter eller plattformar. 
Detta arbete görs bara med de bästa leverantörerna medan den operativa 
förbättringsagendan implementeras på bred front.
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Packat och klart

Leverantören hade effektiviserat sin produktion och nu hamnade 
förpackningslinan i fokus. Knappt hälften av produktionspersonalen 
fanns i packlinan och en betydande portion av kvalitets- och 
kapacitetsproblemen hade sina rotorsaker där. Leverantören hade redan 
tidigare utnyttjat Ikeas ramavtal för inköp av förpackningar och nu vände 
de sig till Ikea igen. Ett gemensamt projekt startades där Ikea kunde bidra 
med:

•	 En djup kompetens och erfarenhet med automatiserade packlinor
•	 Benchmarking och lärdomar från andra leverantörer och industrier
•	 Anpassning av förpackninskonstruktionen för att möjliggöra 

automatiseringen med bibehållen eller förbättrad hantering i resten 
av försörjningskedjan

•	 Kontakter och förhandlade priser på maskiner och robotar
•	 Anpassning av satsstorlekar och minsta orderkvantiteter
•	 Finansiering till rimliga villkor

Förpackningar är ett av de bästa exemplen på områden där en samverkan 
mellan kund och leverantör kan skapa resultat som inte är möjliga för 
någon att göra enskilt. Dessutom är förpackningarna en betydande 
del av kostnader och kundvärde. Ett annat område som utvecklas bäst 
i gemensamma projekt är logistik, som påverkar allt från inkommande 
produktionsmaterial till kundernas hantering.

7. OPTIMERA AKTIVITETSKEDJAN

Att optimera aktivitetskedjan är egentligen inte en separat hävstång utan en 
metod att effektivisera försörjningskedjan och utveckla leverantörsbasen. 
Men det är en så viktig inriktning på Ikea att jag ändå vill belysa den: 
i aktivitetsanalyser betraktas de kompletta produkterna som en serie 
aktiviteter som antingen kan samlas ihop till en leverantör eller delas upp 
på flera. Ett köksskåp kan t.ex. delas upp så att lådor, beslag, dörrar, handtag 
och stomme som tillverkas av specialiserade leverantörer och monteras nära 
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försäljningen, eller av kunderna själva. Denna specialisering är huvudskälet 
till att en Ikea-kund behöver hämta flera förpackningar för att få en komplett 
produkt. 

Som man bäddar får man ligga

Bäddsoffan köptes av leverantörer nära varuhusen för att balansera 
kostnaden för produktion och logistik. När säljvolymerna växte 
konstruerades soffan i tre komponenter: textilöverdrag, madrass och 
metallstomme. Inköpen på dessa optimerades genom att överdragen 
tillverkades i de billiga textilländerna som Pakistan och Indian, 
metallstommen kunde tillverkas i Kina och Bulgarien och skickas i platta 
paket, och madrassen kunde tillverkas av de madrassleverantörer som 
redan tidigare skickade andra madrasser direkt till varuhus. Kostnaderna 
för det specialiserade upplägget var 35 procent lägre än för kompletta 
soffor. Besparingen användes för att addera funktioner med kundvärde 
och sänka försäljningspriserna.

Specialiseringen blir intressant när betydande aktiviteter, i detta fall 
komponenter, är av den typen att företaget kan skapa fördelar som 
varje slutleverantör inte kan göra enskilt, t.ex. genom att samordna 
metallkomponenter från flera leverantörer till specialiserade upplägg.

Fordonsindustrin har sedan många år gått åt ett annat håll och istället 
delegerat en stor del av utveckling och tillverkning av hela system som t.ex. 
transmissions- eller kylsystem till OEM-leverantörer. De olika vägvalen beror 
bl.a. på att leverantörs- och kostnadsstrukturer ser väldigt olika ut på möbler 
jämfört med bilar. En bil kostar 5-10 miljarder kronor att utveckla och består 
av 10.000 komponenter som alla måste finnas på plats samtidigt. Detta ska 
jämföras med Ikea som totalt har 9.500 produkter – som aldrig finns på 
samma plats samtidigt – och en genomsnittlig kostnad för att utveckla en 
produkt på mindre än två miljoner kronor.
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8. STANDARDISERA

De primära syftena med standardiseringar är att förenkla försörjningskedjan, 
korta utvecklingstiderna samt att skapa möjligheter till förbättrad kvalitet och 
lägre kostnader. Inom utvecklingen av egna produkter är standardiseringar ett 
ständigt pågående arbete då nya produkter tenderar att få skillnader i detaljer 
som inte skapar kundvärde men som komplicerar försörjningskedjan. En del 
av dessa detaljer är skapade av utvecklingsleverantörer som vill åstadkomma 
en situation där kunden är beroende av just deras lösning, men även de bästa 
standardiseringar måste utmanas, utvecklas och förbättras för att ta tillvara 
på moderna lösningar inom teknik och materialanvändning. 

Strunt är strunt och plast är plast...

En genomlysing av plastprodukterna visade att Ikea använde ca. 150 pp-
varianter (polypropylen). Genom att granska produkternas behov och 
egenskaperna hos olika pp-typer, kunde antalet varianter reduceras till 
cirka 30. Detta möjliggjorde för företaget att göra ramavtal med stora 
volymer direkt hos materialproducenter, vilket gav små och medelstora 
leverantörer tillgång till materialpriser som annars var reserverade för de 
allra största leverantörerna. Så småningom började leverantörerna köpa 
material även för produktion till andra kunder, vilket ökade volymerna 
och reducerade kostnaderna ytterligare.

Plattformar är ett sätt att standardisera komplexa och dyra systemprodukter. 
Grundtanken är att en så stor del av produktens kostnad som möjligt är 
standardiserad och att anpassningen till kund sker genom att addera och 
kombinera unika detaljer. Även här ligger fordonsindustrin i framkant men 
både IT- och fysiska plattformar är en viktig ingrediens i många industrier. Inom 
heminredning ser vi ofta en kombination av moduler eller komponenter, t.ex. 
Ikeas garderob PAX där några få stommar kan kombineras med varierande 
typer av dörrar och inredning för att skapa 100-tals möjliga kundkombinationer.

Utvecklingen av standarder och plattformar försvåras betydligt om inköp ser 
sig som en isolerad funktion bara med ansvaret för anskaffning av färdig-
konstruerade produkter. Strategiskt inköp innebär att vara en integrerad del av 
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företagets affärsutveckling som aktivt initierar och driver förbättringar genom 
hela värdekedjan, ofta med startpunkten i möjligheter på inköpsmarknaden. 

9. UTVECKLA BÄTTRE PRODUKTER

Ikea har sina rötter i det som kallas för industriell design, dvs. ett synsätt 
för optimering både av kundbehov och produktion som främst används för 
massproduktion. Nedan figur illustrerar hur andelen av produktens kostnad 
fixeras och kostnaderna för ändringar stiger efterhand som produkten 
färdigställs. 

Figur 2.5 Fixering av produktkostnader i produktutveckling
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Exempelvis, när prototypen är beslutad, är ca. 80 procent av kostnaderna 
fixerade. I praktiken betyder det att man måste utöva inflytande på produkt-
utvecklingen tidigt för att få någon större effekt. På Ikea innebär det att 
inköpsfunktionen är delaktig redan i arbetet med att utveckla designkonceptet 
och utvalda leverantörer engageras så tidigt som möjligt; oftast i samband 
med att prototyperna tas fram.  

Projektinköparnas främsta uppgift är att bistå med vägledning om hur olika val 
av teknik, konstruktion och material påverkar produktens pris, prestanda och 
försörjning samt att leda arbetet med utvecklingsleverantörerna. Produkt-
utvecklingen beskrivs i kapitel åtta.
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Prototyper på prototyper

Genom en kontinuerlig kontakt och anpassning till basen av leverantörer, 
har Ikea etablerat en stabil grund av starkt tillförlitliga partners inom olika 
produktområden. Ikea inleder ofta nya produktprojekt med vad som 
kan liknas med en budgivningsprocess, där relevanta leverantörer som 
redan har en bra relation med företaget försöker få igenom sina förslag. 
Leverantörernas förslag jämförs sedan avseende produktionsmetod, 
material och kostnader. Denna process hanteras med snabbhet och 
pålitlighet av Ikea, då leverantörerna redan har kunskap om hur företaget 
gör affärer.37

GÖR NÅGOT HELT NYTT

På Ikea drivs resultaten i nio av tio kategoriprojekt av kreativa varianter och 
kombinationer av de nio föregående hävstängerna. De är väl beskrivna och 
beprövade i flera branscher och det enda unika med Ikea är att det är få 
detaljhandlare, och ingen annan inom heminredning, som arbetar lika djupt 
med dem. Men det vore arrogant att tro att det är en komplett förteckning 
eller att lösningarna är så enkla att man bara kan ticka av dem. Var tionde 
lösning ser dessutom väldigt annorlunda ut!

Från läppstift ...

År 2014 invidges en fabrik för LED-lampor med praktiskt taget bara 
Ikea som kund38. Det är i och för sig inte så ovanligt, men det märkliga 
var att fabriken fanns i en tysk by med 4.000 invånare och inte i Kina, 
som dominerar tillverkningen av LED. Till råga på allt var leverantören 
en välkänd tillverkare av hylsor till läppstift som aldrig tidigare hade 
producerat glödlampor. 

En närmare studie av produktionsprocesserna visar att läppstift och 
LED-lampor är mer lika varandra än vad man kan tro: båda består av 
precisionsdetaljer i plast och aluminium, en effektiv montering och 
distribution. 
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...till glödlampor

LED-lampor har visserligen elektronik, men det är en global handelsvara 
med låga transportkostnader.

I samband med att produktionslinan byggdes, förbättrades också 
produkterna: färre antal komponenter och en konstruktion som halverade 
materialinsatsen jämfört med konventionella konstruktioner39.  

TVÅ SÄTT ATT ANVÄNDA HÄVSTÄNGER

De strategiska hävstängerna kan betraktas och användas från olika perspektiv:

Det första är som företagets totala förmåga. För att hämta fördelarna på varje 
inköpsnivå behöver företaget en övergripande styrning som gör det praktiskt 
möjligt för teamen att använda hävstängerna. För att t.ex. få maximal effekt 
av nivå tre, lägsta totalkostnad, behöver företaget ha förmågan – processer, 
resurser och ledarskap – att kunna utnyttja skalfördelar genom att flytta 
produkter eller inköpsbehov till de lämpligaste leverantörerna. Alternativet är 
att konsolideringen sker i den takt som produkterna förnyas, vilket kan ta lång 
tid och riskerar att företaget tappar skärpan i genomförandet. På samma sätt 
finns det kriterier för varje hävstång som, om de inte kan uppfyllas, antingen 
reducerar eller försenar resultaten.

Det andra är som inköpsteamens strategiska verktygslåda. Teamen söker 
möjligheter att använda hävstänger; vanligen genom att först identifiera 
flaskhalsar, dvs. faktorer som står i vägen för ett väsentligt förbättrat resultat40. 
När teamet filtrerat fram de troliga flaskhalsarna, startas en kreativ process 
där olika idéer utvecklas, testas, byts ut eller bearbetas tills man hittar en 
lösning. De viktigaste lösningarna är de som förlöser framgångsfaktorer och 
möjliggör aktiviteter med flera hävstänger. Exempelvis kan en förändring 
av produktspecifikationer inte bara göra produkterna bättre och/eller mer 
kostnadseffektiv, den kan också öppna upp för bättre leverantörer, kanske på 
andra inköpsmarknader, och skapa grunden till en leverantörsstruktur som gör 
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det enklare att skapa skaleffekter. Lösningarna rubbar m.a.o. hela systemet 
på ett sätt som möjliggör aktiviteter som tidigare inte var genomförbara.

SUMMERING OCH REFLEKTIONER

VAD ÄR KATEGORISTYRT INKÖP?

I den stora floran av definitioner finns två vanliga tolkningar:

1. Kategoristyrt inköp är ett sätt att samordna inköpen av produkter som var 
och en för sig finns i nivån lägsta enhetspris. Samordningen gör det möjligt 
byta inköpsnivå och dra fördel av det strategiska inköpet som beskrivs på 
nivåerna lägsta totalkostnad, optimera värde och skapa värde. 

2. Kategoristyrt inköp är inköpsverksamheten som sker på nivåerna lägsta 
totalkostnad, optimera värde och skapa värde, oavsett om kategorin 
innehåller flera produkter eller bara en enda.

Min uppfattning är att den första definitionen är mest rimlig men jag har  också 
förstått att nummer två är en vanligare tolkning. Så för att inte bidra med 
mer förvirring än den som redan är etablerad, använder jag i resten av boken 
den definitionen att kategoristyrt inköp är arbetet som görs i nivåerna lägsta 
totalkostnad, optimera värde och skapa värde oavsett antalet produkter.

SAMARBETE ELLER KONKURRENS?

Valet mellan samarbete och konkurrens beror på situationen och behöver inte 
vara ett val för samtliga leverantörer i en kategori41. Lösningarna kan utvecklas 
i samarbete med duktiga leverantörer som i gengäld får hela eller delar av 
den totala inköpsolymen och/eller betalt för jobbet. Den nya lösningen – 
exempelvis nya förpackningar, förbättrade produkter eller tekniska lösningar 
– blir en del av specifikationen och om fler leverantörer behöver engageras i 
försörjningen, kan de få konkurrera om de tillgängliga volymerna. På så sätt 
kan förbättringar som skapas i samverkan med en leverantör användas som 
en hävstång för att förbättra resultaten i hela leverantörsbasen.

En kompletterande modell är att ha lokalt samarbete men med global 
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konkurrens. Det betyder att organisationen som har den dagliga leverantörs-
relationen har som främsta uppgift att utveckla leverantörernas prestanda och 
konkurrenskraft men att leverantörsbesluten tas centralt med leverantörer i 
konkurrens. På det sättet kan man odla ett nära samarbete men samtidigt 
hålla skärpan med faktabaserade och globala beslut.

HUR SKAPADES HÄVSTÄNGERNA PÅ IKEA?

Ungefär hälften av Ikeas strategiska hävstänger har sprungit ur övergripande 
strategiska initiativ och resterande kommer från ”best practice” som spridit 
sig genom företaget. Efterhand har samtliga blivit en del av Ikeas infrastruktur 
med ett väloljat maskineri – inkl. systemstöd, processer och finansssystem – 
som gör det möjligt för teamen att använda sig av dem med minsta möjliga 
byråkrati. Det är först när företaget har skapat dessa förutsättningar som det 
kan sägas ha en uthållig förmåga.

EN RÖD TRÅD AV SYNSÄTT

Mognadsmodellen med de fem inköpsnivåerna svarar på NÄR och VARFÖR 
kategoristyrt inköp är lämpligt; framgångsfaktorer och hävstänger svarar på 
VAD som skapar resultaten, men frågan om HUR teamen arbetar, kräver en 
längre beskrivning. Men en av de stora skillnaderna mellan framgångrika 
och medelmåttliga team, är toppteamens outtröttliga fokus på att söka 
möjligheter genom att identifiera och utveckla:

Pengar på bordet: summan av värdet på identifierade och genomförbara 
möjligheter som ökar kundvärdet och/eller sänker totalkostnaderna. 

Framgångsfaktorer: Inom inköpsfunktionen är framgångsfaktorerna förmågan 
att skapa förbättringar med leverantörer, produkter och av försörjningskedjan 
i sin helhet. 

Flaskhalsar: områden som står i vägen för att kunna utnyttja väsentliga 
framgångsfaktorer. Principen är att flaskhalsar måste lösas upp för att nå 
bästa resultat och att aktiviteter som inte adresserar dem, är helt onödiga 
eller till och med skadliga.

Hävstänger: verktyg som frigör flaskhalsar och rubbar systemet på ett sätt 



56

som öppnar upp för aktiviteter som tidigare inte var möjliga. De team som 
inte lyckas identifiera hävstänger, är hänvisade till att finputsa nuvarande 
situation – vilket oftast leder till medelmåttliga resultat. 

Jag återkommer till ovan synsätt genom hela boken då de går som en röd 
tråd genom hela kategoristyrt inköp, från företagets implementation till hur 
teamen skapar resultat. 
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3. Att leda kategoristyrt inköp
“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

ÄR DEN BÄSTA PROCESSEN INGEN PROCESS?
Stora företag och matrisorganisationer styr ofta verksamheten med processer 
som finslipas tills de liknar administrativa löpande band. Jag är i högsta 
grad medskyldig till fenomenet och har ägnat mycket tid på att designa 
och implementera Ikeas processer: inköpsprocessen, produktkategoriernas 
affärsplansprocess och produktutvecklingsprocessen. Men de senaste åren 
har jag experimenterat mer med hur man kan hantera deras inneboende 
svagheter och jag inleder med processernas för- och nackdelar.

VARFÖR LEDER IKEA KATEGORISTYRT INKÖP MED EN PROCESS?

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

Kategoristyrt inköp leds genom en verktygslåda med flera aktiviteter och 
hävstänger. 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:

0-bas kalkylering Marknadsanalys

Aktivitetsanalys Prisbedömningar

Förhandling Produktkalkylering

Implementering Produktutveckling

Inköpsmål Projektdirektiv

Kontrakt Projektplan

Kostnadskalkylering Spendanalys

Kostnadsstyrning Segmentering
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Kraljic-positionering Skapa inflytande och makt

Kund- och affärsmål Standardisering

Kvalitetssäkring Teknikutveckling

Leverantörspositionering Upphandling i konkurrens

Leverantörsutveckling Upphandling i samarbete

Leverantörsstrukturering Värdekostruktion

När teamen beskriver kategoristyrt 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. 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.

En bra inköpsprocess har flera principiella likheter med SWOT-modellen. 

Figur 3.1. SWOT (eng. Strenght, Weakness, Opportunity och Threat) 
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Både SWOT och en bra inköpsprocess 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 år och 100-tals 
kompetenta människor redan har förbättrat den? Det går, och det görs 
regelbundet. 

Receptet är produktutveckling, produktionsanpassning och en kraftsamling 
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”. 
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 
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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 framgång42.

Produktionsanpassning är ett Ikea-ord för begreppet värdekonstruktion 
(value engineering) och kan definieras som en process där organisationen 
optimerar värdet (kundnytta minus kostnader) genom att förbättra produkten, 
produktionen och försörjningskedjan.

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 möbelproduktionen. Organisationen 
jobbar i hela spektrumet, från det lilla till det stora – många mindre 
förbättringar och några få större. 

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. 

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. 

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. 
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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 uppmuntrar till bra frågor!

VILKA SVAGHETER HAR PROCESSER?

De största potentiella nackdelarna är en detaljstyrning och mekanisering av 
arbetet. Den sker när processbeskrivningen är omfattande, byråkratisk 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 process får aldrig ersätta de verkliga resultaten. Det är inte helt ovanligt 
att höra team som säger att de följt processen till punkt och pricka men att 
allt som kan göras redan är gjort. Det är i själva verket en byråkratisk variant 
på operationen lyckades men patienten dog som måste undvikas till varje 
pris. Affärsutvecklingsprocesser är ett stöd för arbetet men målet är inte att 
slaviskt följa processer, utan att hitta vägen till resultat.

EN NÅGOT MOTVILLIG SLUTSATS

Trots processernas inneboende svagheter har jag inte hittat något bättre sätt 
att starta upp eller utveckla en organisation i kategoristyrt inköp, speciellt 
när de initiala konsolideringsvinsterna är hämtade. För att kompensera mitt 
tillkortakommande har jag försökt skapa en process som är så enkel att den 
är svår att missbruka och jag övergår därmed till hur en sådan kan se ut och 
användas.
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EN STRATEGISK INKÖPSPROCESS

För att beskriva hur teamen skapar resultat tar jag hjälp av en strategisk 
inköpsprocess som är designad för ett kategoristyrt inköp. Inköpsprocessen 
är en anpassning av den väletablerade förbättringsprocessen DMAFS (eng. 
DMAIC): DEFINIERA, MÄTA, ANALYSERA, FÖRBÄTTRA och STYRA. 

Figur 3.2. DMAFS (DMAIC) anpassad för kategoristyrt inköp  

Jag har använt DMAFS då den är enkel att förstå, flödet i stegen fungerar 
och den ger läsaren möjlighet till fördjupande studier i annan litteratur43. 
När processen är försedd med lämpliga inköpsverktyg svarar den på frågan: 
Hur leder teamen sina kategorier till målen på ett sätt som stärker företagets 
strategiska position? Jag inleder med en översikt av processen och de 
grundläggande principerna.

DEFINIERA: I det första steget sätts ramverket för teamens arbete: omfattning, 
mål och krav samt tids- och resursramar. Det är också nu som teamen 
segmenterar produkterna i paket.

MÄTA: Här kartlägger teamet prestandan med en spendanalys. De viktigaste 
inköpsmarknaderna och leverantörerna besöks och teamet får en första 
uppfattning om var flaskhalsarna finns och de kan nu formulera projektplanen.

ANALYSERA: Teamet utvecklar värdeskapande lösningar genom att söka 
möjligheter att förändra produkter, leverantörsstrukturen och försörjnings-
kedjan. Eventuella risker görs hanterbara och den kompletta inköpsstrategin 
skapas.

FÖRBÄTTRA: Teamet går nu till genomförandet som kan ske i konkurrens eller 
i samverkan med utvalada leverantörer. Implementeringen görs ofta som ett 
specifikt projekt med inblandade affärsenheter. 

Definiera Analysera Förbä�ra StyraMäta
1 2 3 4 5

Projektdirektiv
Segmentering
Mål och krav

Spendanalys
Marknadsöversyn
Projektplan

Värdeskapande
Inköpsstrategi
Taktisk planering

Upphandling
Avtal
Implementering

Mäta och styra
Produktutveckling
SRM 
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STYRA: I steget styra navigeras leverantörernas prestanda, nya produkter 
utvecklas och teamet utvecklar steg för steg framgångsfaktorerna, oftast i 
samverkan med de bästa leverantörerna.

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 bästa teamen ser processen som högst iterativ. När de upptäcker något 
avgörande t.ex. i steget ANALYSERA, kan det dem att återvända till DEFINIERA 
och t.o.m. diskutera grunden för hela projektet. Om de hittar lösningen redan 
i steget MÄTA, kan de ibland passera ANALYSERA och gå direkt till FÖRBÄTTRA. 
Men dessa improvisationer kräver ett bra team som vet var och när de kan ta 
genvägar; mindre erfarna team gör bäst i att genomföra och förstå varje steg 
i processen.

De tre första stegen tar ett par veckor eller sex månader beroende på affärens 
komplexitet, målsättningen och tillgängliga resurser. 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 
arbete som knappast kan överskattas.

Ungefär så här kostade miljoner...

Den ansvarige inköpschefen, en erfaren ”det-är-ungefär-så-här-vi-
redan-jobbar-inköpschef”, hade genomfört en global upphandling på 
en möbelkategori med en årlig inköpsvolym på fem miljarder kronor. 
Resultatet blev en (1) procent besparing eller femtio miljoner kronor.  
Året efter lånade ett projektteam affären och gjorde om försöket. Denna 
gång blev den totala besparingen tio procent eller 500 miljoner kronor. 
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...450 för att vara exakt

Leverantörer som tidigare erbjudit 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 
genomförandet smärtfritt. Men hur gick det till?

Den enda skillnaden mellan dessa två upphandlingar var sättet att arbeta. 
Första gången gjorde man ”ungefär så här” medan andra gången gjorde 
ett skickligt team ett metodiskt arbete med adekvata verktyg. 

Lösningen fanns till 95 procent inom existerande leverantörskår. Möjlig-
heterna blev uppenbara när teamet jämförde kostnaderna på samtliga 
produkter mellan samtliga leverantörer i en regressionsanalys2 istället 
för att bara studera samma produkter mellan olika leverantörer.

Men det som möjliggjorde resultatet var att teamet engagerade lego-
leverantörer som skissade fram produktionsupplägg och kunde visa 
på vad produkterna verkligen skulle kosta. Det gav teamet makten och 
självförtroendet som behövdes för att lyfta affären till nästa nivå.

REFLEKTIONER

FRÅN SAMMANHANG TILL PROCESS

I de tre första kapitlen har jag beskrivit ett flöde eller en hierarki som startar 
med företagets mål och slutar med hur en strategisk inköpsprocess används 
för att leverera resultat. Schematiskt kan flödet beskrivas som:

1. Företagets målsättningar och strategier sätter ramverket för inköps-
verksamheten och anger det önskade värdeskapandet – ökat kundvärde 
och/eller sänkta kostnader.

2. Mognadsmodellen är ett sätt att b.la. beskriva vilket inköpsfokus som är 
lämpligt för olika typer och kategorier av produkter beroende på deras 
påverkan på företagets konkurrenskraft. 
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3. Framgångsfaktorerna – produkter, försörjningskedjan och leverantörs-
strukturen – är kombinationer och förbättringar av viktiga faktorer som 
leder mot uppfyllelse av affärsmålen. .

4. Strategiska hävstänger är konkreta verktyg för att förbättra framgångs-
faktorerna. De är delvis unika för företag och branscher, och de får olika 
betydelse beroende på kategorins förutsättningar.

5. Inköpsprocessen är ett arbetsinstrument som stödjer organisationen och 
teamen att samverka för att skapa värde i kategoristyrt inköp. 

Det händer att företag uppfattar processen – som i bästa fall bygger på bra 
frågor och i sämsta mest består av formaterade mallar – som det mest viktiga. 
Om syftet med kategoristyrt inköp endast är att konsolidera leverantörerna, 
kan detta synsätt fungera, men om företaget vill skapa värde genom en 
bredare palett av hävstänger, är inte en enkel process tillräcklig. I själva verket, 
om jag fick välja mellan ett team som kan processen eller ett team som förstår 
framgångsfaktorerna, skulle jag välja det senare. Processen fyller en viktig 
uppgift, men utan en djupare förståelse blir den bara en tom checklista.

EN MEKANISK BESKRIVNING

Det finns en tendens att processbeskrivningar fokuserar på modeller och 
analysverktyg, vilket kan ge ett felaktigt intryck att arbetet är mekaniskt. 
Tendensen finns också i denna bok, men antalet sidor som används för 
olika avsnitt visar inte tyngdpunkten i det verkliga arbetet. Längden på 
beskrivningen reflekterar snarare antalet element där alla dialoger – med 
leverantörer, underleverantörer, maskintillverkare, specialister, intressenter 
och inom teamet – inte kräver en lång beskrivning trots att de är omfattande 
och helt avgörande.

Varje modell tar nästan lika mycket plats och med ett 30-tal olika modeller och 
verktyg kan man lätt få uppfattningen att de dominerar arbetet. Jag försöker 
minska denna obalans genom att bara visa de viktigaste i huvudtexten och 
bifoga en kompletterande beskrivning som en bilaga.

Även om samtliga modeller och verktyg inte används i alla affärer behöver 
teamen ha tillgång till dem och förstå hur de används. Det är ungefär som 
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en bilverkstad: de kan inte bara ha instrument och verktyg för en typ av 
problem. Mekanikern behöver ha förmågan att göra en diagnos och beroende 
på problemens beskaffenhet, ha tillgång till rätt verktyg och veta hur man 
använder dem. Förmågan att diagnosticera är avgörande för att komma till 
lösningar så snabbt som möjligt utan att spilla tid på onödiga reparationer. 
Kategoristyrt inköp fungerar på samma sätt. Processbeskrivningen kan liknas 
med en verkstadshandbok som visar på olika sätt att granska affären, bl.a. med 
stöd av modeller och verktyg, och kompletteras med exempel på aktiviteter 
som har visat sig leda till resultat.

Om någon modell upplevs som onödigt eller komplicerad, lämna den och 
fokusera på idén med steget och hur avsnittet hänger samman i helheten. 
Modellerna – både de som förekommer i texten såväl som andra – beskrivs i 
bilaga ett och kan vid behov studeras i efterhand. 

ÄR DET EN PROCESS ELLER ETT PROJEKT?

Ett av de utmärkande dragen hos en process är att den används om och om 
igen, vilket skiljer en process från ett projekt, som per definition endast utförs 
en gång. Jag kommer att beskriva de fyra första stegen i processen (DEFINIERA, 
MÄTA, ANALYSERA och FÖRBÄTTRA) som ett inköpsprojekt, med en start- och 
en slutpunkt, då det är en effektiv och vanligt förekommande arbetsform 
för dessa steg. Steget STYRA fullbordar den kompletta processen som bl.a. 
initierar nya inköpsprojekt – ofta med ett till tre års mellanrum – som innebär 
att arbetet startas om i DEFINIERA.
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4. Jakten kan börja
”Innan du påbörjar en Jakt, är det klokt att fråga någon om vad du letar efter innan du börjar 
leta efter det.” – Nalle Puhs lilla instruktionsbok, inspirerad av A.A. Milne.

Figur 4.1. Aktiviteterna i steget DEFINIERA

Definiera Analysera Förbä�ra StyraMäta
1 2 3 4 5

Projektdirektiv
Segmentering
Mål och krav

Steget DEFINIERA är indelat i projektdirektiv, segmentering samt mål och krav. 
DEFINIERA är grunden för hela projektet för alla typer av kategorier. Uppgiften 
är att enas om uppgiften med affärsmål, specifikationer, kundbehov och krav. 
Teamet kartlägger affären tillsammans med affärsenheterna – organisationer 
som har affärsansvaret och som är uppdragsgivare för inköpsprojekten – samt 
med de viktigaste intressenterna, dvs. enheter och ledare som:

•	 Har resurser som är nödvändiga för projektet.

•	 Har ansvaret för implementering eller för stora aktiviteter.

•	 Har mål som är i konflikt med projektuppdraget.

•	 Påverkas positivt eller negativt av projektet.

•	 Behöver förändra beteende på grund av projektet.

Ett exempel på intressenter är de inköps- eller produktionskontor som i större 
företag är operativt ansvariga för leverantörer, kvalitetssäkring m.m. Men i 
många företag finns det flera intressenter och matrisfunktioner som är viktiga 
att få med sig, ibland bara för att undvika att få dem emot sig. Oavsett hur 
organisationen ser ut behöver teamet förstå vilka de viktiga intressenterna är, 
vad de vill och hur de kan påverkas.
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PROJEKTDIREKTIV

Projektdirektivet initierar teamets uppdrag och innehåller minst:

•	 Omfattning, syfte och övergripande målsättningar med projektet.

•	 Mandat, begränsningar och resurser. 

•	 Avrapportering och informationsspridning.

•	 Beslutspunkter och organisationen av styrgruppen. 

•	 De viktigaste intressenterna.  

Direktivet är mer vägledande än exakt men det sätter ramverket för hela 
projektet. Teamets uppgift i processens första två steg är att, utifrån affärens 
specifika förutsättningar, konkretisera direktivet till en projektplan med 
mätbara mål, milstolpar och nödvändiga resurser.

SEGMENTERING

Segmenteringen innebär att skapa produktpaket med produkter som komple-
menterar varandra på ett sätt som gör det möjligt att utnyttja stordriftsfördelar. 
Det betyder att sättet att segmentera beror på vad företaget köper och 
hos vilken typ av leverantörer. När företaget använder legoleverantörer 
segmenteras oftast produkter med samma produktionsprocesser i paket. 
En leverantör som tillverkar bokhyllor kan också tillverka garderober i 
samma teknik och en plastleverantör med utrustning för formsprutning kan 
tillverka allt från blomkrukor till leksaksspadar. Används leverantörer som är 
produktspecialiserade, exempelvis för köksfläktar eller bestick, segmenteras 
dessa produkttyper tillsammans, och varumärkesleverantörer har oftast en 
struktur för att tillhandahålla ett komplett kundbehov t.ex. av målarfärg eller 
vitvaror. Tjänster segmenteras efter typen av kompetens som behövs för att 
uträtta arbetet.

När produkterna segmenteras upptäcks ibland att vissa paket behöver brytas 
ner ytterligare trots att består av samma produkter. Hotell i Spanien drivs inte 
av samma aktörer som de i Korea och landtransporter i Kina sköts av andra 
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leverantörer än landtransporter i Indien. Det är i praktiken helt olika affärer. 
I sådana fall får företaget/teamet fundera ut om affärerna ska samordnas 
och varför. Ibland är det möjligt att hitta synergieffekter genom att låta 
större leverantörer producera flera fragmenterade affärer. I andra fall kan de 
samordnas trots att det inte finns affärssynergier i sig, t.ex. när kompetensen 
inte finns i linjeorganisationen. Segmenteringen hjälper med andra ord till 
med att skapa tydlighet i vilka affärer som bör samordnas respektive vilka 
som utförs lika bra, eller bättre, av linjeorganisationen. 

Principen är att leverantörer inom ett segment ska, eventuellt med mindre 
investeringar, kunna tillhandahålla och dra nytta av samtliga ingående 
produkter eller tjänster – annars är det inget segment. 

Teamen använder de samlade volymerna i segmentet för att öka inflytande 
och makt samt för att konsolidera inköpen till de bästa leverantörerna. 
Teamen kan också effektivisera försörjningskedjan, jämföra prestandan 
mellan leverantörer och skapa en leverantörsstruktur specifikt för segmentet. 

När företaget implementerar kategoristyrt inköp grupperas de flesta 
segmenten till kategorier. Det är t.ex. normalt att gruppera segmenten med 
kylskåp och mikrovågsugnar i kategorin vitvaror och att gjutna eller form-
blåsta produkter i polypropylen placeras i kategorin plast. Både vitvaror 
och plast är industriella branscher där många aktörer, t.ex. material- eller 
verktygsleverantörer, är verksamma i flera segment. Kategoriseringen under-
lättar ett inköpsledarskap med en industriell helhet och teamen kan utnyttja 
synergier som finns mellan segmenten. Synergierna styr hur många segment 
som inkluderas i ett inköpsprojekt, men antalet ingående segment har en 
begränsad påverkan på processbeskrivningen och jag återkommer löpande 
till vad det betyder.

•	 Om en produkt är riktigt stor, så att en samordning med andra produkter 
inte ger fler fördelar, kan den betraktas som ett eget segment. 

•	 Varje segment har sin specifika leverantörsstruktur, men en leverantör 
kan ha olika produktionslinor eller flera fabriker och vara aktiv inom flera 
segment.
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•	 Segmenteringen ger de första indikationerna mot möjliga standardi-
seringar då det blir tydligt vilka skillnader i specifikationerna som försvårar 
en samordning av inköpen.

•	 Ett inköpsprojekt kan göras för ett eller flera segment samtidigt. 

•	 Segmenteringen ändrar sig bl.a. med teknologisk utveckling av tillverk-
ningsprocesserna och revideras återkommande.

•	 Om teamet inte har arbetat med affären tidigare, kan de med fördel 
segmentera på enkelt sätt och hantera komplexiteten när det behövs.

Kategoristyrt inköp är inte möjligt utan att segmentera produkterna. Sättet de 
segmenteras på är dessutom betydelsefullt för resten av arbetet och ibland 
justeras segmenteringen efterhand som teamet lär sig mer om affären.

MÅL OCH KRAV

Alla inköpsprojekt har startpunkten i affärsmål samt kundbehov och projekt-
teamet måste vara väl förtrogen med båda. De avsnitt som teamet kartlägger 
med affärsenheter och intressenter inkluderar: 

•	 Produktspecifika mål och krav. Dessa omfattar bl.a. pris, kvalitet, tekniska 
specifikationer samt planerade inköpsvolymer. Var finns produkterna i 
livscykeln och vad innebär det? Vilka kundbehov är de viktigaste? 

•	 Övergripande. Detta är mål och krav som inte är direkt knutna till en 
produkt. De omfattar ofta utveckling inom uppförandekoden, miljö och 
återvinning samt övergripande kvalitets- och logistikmål. Målen kan 
också beskriva specifika marknadsbehov t.ex. behovet av leverantörer för 
att stödja en etablering i Indien eller specifika förmågor såsom produkt- 
eller teknikutveckling. De övergripande målen beskriver med andra ord 
funktioner som behövs i leverantörskåren som helhet, men inte hos varje 
enskild leverantör. 

•	 Andra möjligheter. Vilka önskemål och möjligheter finns? Nya material, 
funktioner eller tekniska lösningar? Hur öppen är affärsenheten 
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för produktförbättringar och ser man redan nu möjligheter eller 
begränsningar? Vilken priselasticitet (lägre priser = högre volym) har de 
viktiga produkterna? Vilka möjligheter finns att standardisera ytterligare?

•	 Handlingsutrymme. Finns det något som påverkar handlingsutrymmet 
i projektarbetet? Avtal med leverantörer? Stora produktutvecklings-
projekt? Är de grundläggande hygienfaktorerna, t.ex. teknisk dokumen-
tation, klara?

•	 Arbetsprocesser. Har de olika användarna samma arbetsrutiner med 
leverantörerna? Sättet att orderlägga, ledtider eller betalningsrutiner? 
Teamet vill förstå dessa processer för att kunna kalibrera så att inte 
varje enhet har sina sätt i onödan. Stora skillnader kan göra arbetet 
hos leverantörerna komplext, öka kostnader, orsaka kvalitetsbrister och 
försvåra samordningen av affären.

Det finns två vanligt förekommande sätt att omvandla företagets mål och 
krav till grundläggande kriterier för utvärderingen av leverantörer. Det 
första är att använda ett poängsystem där varje kriterium rankas i betydelse 
med poäng eller procentandel av hela värderingen. I ett förenklat exempel 
skulle full pott på kvalitet kunna ge 25 poäng, priser 25, leveransförmåga 25 
och attityden hos leverantörens management de resterande 25 poängen. 
Principen är att leverantörsutvärderingen av respektive kriterium summeras 
och att leverantören med högsta totalpoäng är den mest lämpliga. Svagheten 
är att metoden indikerar att kriterier är utbytbara mot varandra, t.ex. att 
kvalitetsbrister kan kompenseras med ett bättre pris eller en bra attityd från 
ledningen. Dessutom reflekterar poängsättningen av kriterierna ibland mer 
en kompromiss av statusen hos funktionerna som sätter kriterierna snarare 
än det verkliga kundbehovet, vilket leder till att systemet blir abstrakt och 
tappar förankringen i verkligheten.

Det andra sättet är att dela upp kriterierna i det som på engelska kallas för 
order qualifiers och order winners. I brist på en bra översättning kan de liknas 
med höjdhopp (order qualifiers) och ett 100-meters lopp (order winners). 
Idén är att huvuddelen av kriterierna formuleras till ett höjdhopp och de 
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leverantörer som klarar ribban, oavsett hur högt över de hoppar, har 
kvalificerat sig för löpningen – där den snabbaste vinner. Exempelvis kan 
förmågan till rätt kvalitet, leveranser och hållbarhet formuleras som ett 
höjdhopp och lägsta totalkostnad som löpningen, där den eller de godkända 
leverantörer som erbjuder lägsta kostnader vinner. Det går naturligtvis att 
göra på andra sätt också, t.ex. genom att specificera den maximala kostnaden 
och låta leverantörer tävla genom att erbjuda högsta kvalitet. 

Om löpningen består av fler än ett kriterium, viktas de genom att teamet 
bedömer värdet på dem – lägre kostnader eller högre kundnytta. Helst bör 
poängsystem undvikas då de tenderar att bli diffusa: ”Hur många poäng är en 
lägre totalkostnad värd jämfört med...?”. 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 kriterierna för löpningen men det skulle vara 

Att hoppa höjd och springa med lastbilar

Företaget köpte in cirka 50 lastbilar per år utspritt på ett tiotal upphand-
lingstillfällen. Leverantörerna var tränade i att marknadsföra just deras 
fördelar och företaget hade försökt jämföra en flora av varianter med en 
typ av poängsystem.

Nu ändrade företaget metoden och definierade kriterierna man sökte 
som ett höjdhopp. Samtidigt var man beredd att förpliktiga sig till att 
köpa samtliga 50 bilar i samma upphandling, men att de skulle avropas 
mot behov. Resultatet av upphandlingen blev en kostnadssänkning på 17 
procent, och resultaten kunde hänföras till tre ungefär lika stora faktorer:

• Leverantörerna anpassade specifikationen efter företagets behov

• Samlat inköp av 50 bilar istället för tio á 5 styck   

• En enklare förhandling som rensats bort från försäljningsargument 
och som därmed handlade om löpningen: lägsta totalkostnad

Det initiala arbetet med att förbereda upphandlingen genom att klargöra 
de verkliga behoven, istället för att bara lyssna till försäljningsargument, 
visade sig vara mycket lönsamt.
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lite märkligt att lägga allt arbete på värdeskapande för att slarva bort det i 
utvärderingen.

Ibland skapar teamet en tredje typ av kriterier som kan kallas för “bra att ha”. 
Dessa kriterier har två syften där det första är som det låter: definiera 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 som parkeringsplats för personliga 
uppfattningar som inte är relevanta för affären, men som ibland skapas i 
diskussioner med olika funktioner. Det är enklare att placera dem här än att 
förhandla bort dem, men resultatet är ungefär detsamma.

Den intensivaste dialogen om mål och krav inleds i steget DEFINIERA men 
teamet återvänder till diskussionen genom hela processen. Mål och krav är 
med andra ord inte statiskt utan utvecklas efterhand som teamet lär sig och 
utvecklar möjligheter. I vissa affärer, t.ex. vid inköp av indirekta produkter och 
tjänster – ofta med många användare, varierande krav och inte sällan med 
otydliga behov – kan arbetet med mål och krav vara det mest omfattande i 
hela processen.

REFLEKTIONER

Processbeskrivningen har inletts med det kanske bästa exemplet på hur 
längden på beskrivningen – i detta fall en kort sådan – gör orättvisa åt både 
betydelsen och arbetsinsatsen. Orsaken till att beskrivningen av steget 
DEFINIERA är kort, är att arbetet inte är av teknisk natur med verktyg som 
måste förklaras, utan det består främst av dialoger och problemlösning – men 
dialoger som lägger grunden till hela processen!

NÄR INKLUDERAS FLERA SEGMENT I SAMMA PROJEKT?

När teamet adderar segment i projektet ökar arbetsbelastningen, om än inte helt 
linjärt. Segmenten har helt eller delvis olika leverantörsstrukturer, annorlunda 
värdekedjor och olika förbättringsområden, vilket innebär att mycket av arbetet 
måste göras specifikt för varje segment. 
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Men flera segment inkluderas alltid i ett projekt när de är:

1. Olika sätt att uppfylla samma kundbehov. Exempelvis är sten- och 
lergods eller flygresor och snabbtåg segment som uppfyller liknande 
kundbehov. När teamet arbetar med segmenten samtidigt i ett projekt, 
kan de jämföras och produkter/användare flyttas mellan dem beroende 
på var företaget får de bästa resultaten. Man kan säga att teamen 
konkurrensutsätter segmenten mot varandra.

2. Så närbesläktade att många leverantörer eller underleverantörer har 
produktion i flera segment. Att inte inkludera samtliga segment skulle 
innebära att teamen får ett fragmenterat arbete mot viktiga leverantörer 
och att de tappar affärsmöjligheter som finns i helheten.

Ett jakande svar på dessa kriterier innebär dessutom att segmenten oftast 
är grupperade i en gemensam kategori. Jag kommer i huvudsak att använda 
begreppet segment eller affär för att beskriva projektets omfattning, men i 
praktiken kan det vara ett eller flera segment alternativt en komplett kategori.

PASSIV INFORMATIONSHANTERING ELLER PROBLEMLÖSNING?

I de inledande stegen DEFINIERA och MÄTA förväntar sig inte teamet att hitta 
lösningarna, även om det kan inträffa när affären aldrig tidigare hanterats 
som en kategori. Teamen samlar och bearbetar mycket information och data, 
men bra team ser inte sig som passiva mottagare av information. Exempelvis 
är de mål och krav som affärsenheterna ger uttryck för inte en statisk sanning; 
det är bara det bästa man vet idag. Teamet, som får en överblick över flera 
affärsenheter, diskuterar nya varianter att nå målen: standardiseringar, bättre 
förpackningslösningar, förändringar av produktval m.m. Men diskussionerna 
avslutas inte här. Efterhand som arbetet i processen fortskrider och teamet 
kommer till nya insikter, återvänder de till dialogen. I steget MÄTA, där det är 
enkelt att virra bort sig i siffror, är denna skarpa målsökning skillnaden mellan 
de team som bara har massor av data och de som kommer till affärsmässiga 
hypoteser.



75

5. Var är pengarna?
”If you don’t know where you are, a map will not help you.” – Watts Humphrey. 

Figur 5.1. Aktiviteterna i steget MÄTA

Definiera Analysera Förbä�ra StyraMäta
1 2 3 4 5

Projektdirektiv
Segmentering
Mål och krav

Spendanalys
Marknadsöversyn
Projektplan

Aktiviteterna i steget MÄTA syftar mot att: 

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

•	 Översiktligt bedöma marknadspotentialerna samt identifiera viktiga 
områden och flaskhalsar i värdekedjan.

•	 Kartlägga inköpsvolymer och prioriteringar bl.a. i dimensionerna: leve-
rantörer, 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 ribban för höjdhoppet, kriterierna för löpningen samt 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 
delresultat som motiverar de inblandade och betalar för hela projektet flera 
gånger om. Dessutom är MÄTA 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. 
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Affärer med standardiserade produkter klarar sig med enklare analyser. 
Steget är uppdelat i spendanalys, marknadsöversyn och projektplan. Jag 
beskriver också principerna för leverantörsvärderingen, som oftast påbörjas 
i detta steg. 

SPENDANALYS

I spendanalysen kartlägger teamet inköpsvolymerna, mäter nuläget mot mål 
och krav samt granskar leverantörernas prestanda:

Leverantörernas konkurrenskraft och prisutveckling. Teamet mäter pris-
utveckling 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, ungefär som med kvadratmeterpriser på 
bostadsmarknaden. 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 redan här. 

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 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.
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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 spendanalysen vara 
betydande – och en stor källa till insikter. Teamet analyserar och visualiserar 
materialet i flera olika dimensioner bl.a. genom regressionsanalyser som visar 
korrelationer och samband mellan olika faktorer. 

Figur 5.2. Exempel på en regressionsanalys som avslöjar trender och intressanta avvikelser 
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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 segmentet.

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. 
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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 235) 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 rekom-
menderas 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.

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. Men 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 spendanalysen tillsammans med en bedömning 
av samarbetet från användare och nyckelpersoner. En djupare bedömning 
kan behövas t.ex. om funktioner eller affärsenheter ser olika saker och inte 
kan komma överens.

Även om en fullständig värdering sällan görs vid ett enda tillfälle, beskriver jag 
hela flödet eftersom det behöver ses som en helhet. 
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STEG 1. FASTSTÄLL KRITERIER FÖR VÄRDERINGEN

I enklare affärer med standardprodukter och låga risker, kan höjdhopp/
löpning vara tillräckliga kriterier och leverantörsvalet baserar sig på den 
prestanda leverantören erbjuder. I strategiska affärer, där kostnaderna för 
misslyckande kan vara stora, krävs ofta en grundligare analys. 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.

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 utvecklings-
leverantör. Kriterierna omfattar:

Ett produktivt arbetsklimat. I grunden handlar det om hur smidigt det dagliga 
samarbetet fungerar. Passar organisationerna eller har de så avvikande 
kulturer att det genererar merarbete och kvalitetsbrister? Språkkunskaper 
och kommunikation? Vilken attityd har leverantören 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.
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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 sex.

Ett hälsosamt inflytande och passande verksamhetsinriktning, dvs. att 
leverantörens målsättningar är förenliga med företagets. Det finns flera 
modeller för att åskådliggöra leverantörernas positionering av kunderna. 
Nedan modell använder affärens volym och vinst tillsammans med hur 
långsiktigt intressanta kunderna är.

Figur 5.3. Exempel på leverantörens positionering av kunder med exempel på möjliga strategier 
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Beroende på hur leverantörerna positionerar samarbetet kan företaget 
förvänta sig att möta olika strategier:

Utveckla: Leverantören söker möjligheter för att öka volymerna.

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.
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Det kanske enklaste sättet att tolka leverantörens strategi är att undersöka 
hur de investerar, vilka kunder som växer mest och vilka prioriteringar de har 
för det kommande året. 

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 och 
varför?

•	 Tjänar de tillräckligt med pengar, inte bara till att överleva, utan för att 
utveckla verksamheten? 

•	 Driver de ett kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på framgångs-
faktorerna?

•	 Är de ifrågasättande, söker bättre sätt att lösa uppgifterna och är beredda 
att kämpa för de nödvändiga villkoren?

•	 Har de en systematik för att mäta framgångsfaktorerna?

•	 Har de, genom föregående punkter, möjligheten att styra förbättrings-
arbetet genom att konkret sätta allt högre målsättningar på framgångs-
faktorerna?

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.

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 
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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 grundläggande frågorna som 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. 

Summering strategisk passform. Kriterier för den strategiska passformen – 
de grundläggande förutsättningar för ett långsiktigt samarbete – omfattar 
oftast följande:

•	 Ett fungerande samarbetsklimat. 
•	 Komplementära resurser. 
•	 Passform i leverantörsstrukturen 
•	 Ett hälsosamt inflytande och passande verksamhetsinriktning. 
•	 Tillräcklig kompetens. 
•	 Vinst och sunda finanser.

STEG 2. 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. Inom detaljhandeln försöker man 
helst minska antalet processbedömningar samt deras omfattning och hellre 
utvärdera leverantörerna genom att testa dem med mindre inköpsvolymer.   
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STEG 3. 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 de har kontakt med. Det 
vore t.ex. onödigt att värdera en leverantör fullt ut för att sedan 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 indikera vilka som behöver fasas ut respektive 
vilka som är kandidater för ökade inköpsvolymer. 

•	 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.

Spendanalysen och leverantörsvärderingen summeras per leverantör t.ex. 
som i nedan styrkort (scorecard).

Figur 5.4 Styrkort för värdering av leverantörer
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Siffrorna i figur 5.4 under kolumn 1 är vägda prisindex där den billigaste 
leverantören har index 100, vilket betyder att en leverantör med index 
109 har ett 9 procent högre pris. Kolumnerna två t.o.m. fem innehåller en 
vägning av bakomliggande kriterier som summeras till: 1=inte acceptabelt, 
2=åtgärder behövs och 3=godkänt. Leverantörernas positioneras nu i nedan 
matris.

Figur 5.5 Leverantörspositionering
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Positioneringen är en vägning av kriterierna i leverantörsvärderingen och 
modellen pekar mot några huvudstrategier:

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

Problematiska leverantörer har inte en bra prestanda men företaget är 
beroende av dem. Det är ovanligt att dessa 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.

Vanliga 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. 
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“Vi får aldrig bli för stora för de små” - Ingvar Kamprad

Jesper! Jag behöver ju inte 
springa ifrån björnen; det räcker 
om jag springer ifrån dig!

Leverantörerna hade skapat ett oligopol och avskaffat konkurrensen på 
marknaden genom att säkra att ingen erbjöd lägre priser än någon annan. 
Med en kraftansträngning startade teamet upp en entreprenör på en 
angränsande marknad; priserna var 25 procent lägre än de befintliga 
men kapaciteten var mycket begränsad. Efterhand som entreprenören 
växte och vann produkt efter produkt, likt björnen som fångar de 
långsammaste, bröts  oligopolet effektivt upp då ingen av de existerande 
leverantörerna ville vara sämst (sist) och tappa affärer. Konkurrensen var 
återställd och entreprenören blev katalysatorn som sänkte de totala 
priserna på kategorin med mer än vad de själva hade i total 
produktionsvolym.  Att hitta, utveckla och föda upp “björnar” är en del av 
Ikeas inköps-DNA som ett av de viktiga sätten att utveckla leverantörs-
basen och hålla inköpssystemet alert.

Björnar är leverantörer med en exceptionellt bra prestanda och strategisk 
passform, 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. Teamens strategi är att utveckla dessa 
leverantörer mot allt större inköpsvolymer.

Leverantörspositioneringen, eller kanske snarare arbetet att placera 
leverantörerna i den, stimulerar frågor och idéer om leverantörer och om 
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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.

Även om leverantörernas strategi är en del av strategisk passform, kan den 
förtydligas med en illustration som kombinerar leverantörens positionering 
av kunderna med teamets leverantörspositionering.

Tabell 5.5. Kombinationen av företagets och leverantörernas positionering 

Teamets Leverantörens positionering av företaget

Leverantör positionering Besvär Utnyttja Utveckla Vårda

A Björn 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 5.6. Från – till översikt

Från Till

1 % Besparingspotential 10 % Kostnadsreduktion

0,8 % Kundreturer 0,5 %

5 000 Kapacitet 8 000

MARKNADSÖVERSYN – VAR ÄR PENGARNA?

Marknadsöversynen har en stor betydelse i många affärer då den kan korta 
ner projekttiden väsentligt genom att teamet snabbt hittar möjligheter och 
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förbättringsområden. Översynen har målet att minska gapet till målen genom 
att:

•	 Bedöma vilka marknadspotentialer som finns och ungefärlig storlek.

•	 Söka möjligheter och fokusområden för att utveckla försörjningskedjan.

•	 Förstå branschlogik och marknadssituation.

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

Översynen 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 ett 
konkurrenskraftigt pris. Att “leta efter pengar” 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.

Översynen görs främst i diskussioner med specialister och leverantörer. 
Inköpserfarenhet och intuition är viktig för att hitta fram, men teamet vill 
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samtidigt kommunicera tankarna bakom slutsatserna. Jag känner det i 
magen är inte ett tillräckligt argument i en process som drivs av 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. Nyckeltal är ofta specifika för den 
aktuella branschen och hjälper att visa industrins utveckling t.ex. omsättning 
per 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.

Översynen 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.



89

•	 Ökade ordervolymer utan sänkta produktpriser.

•	 Leverantörerna har för hög lönsamhet.

•	 Det är länge sedan företaget undersökte alternativa leverantörer.

•	 Företagets konkurrenter har starkare offerter på liknande produkter.

•	 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 aktiviteter på leverantörsmarknaden. Mindre 
korrigeras genom diskussioner och de större ofta genom en omstrukturering 
av leverantörerna som omfattar att:

•	 Öka företagets inflytande och makt

•	 Konsolidera eller omfördela produkter/volymer bland existerande 
leverantörer.

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

Det är vanligt att struktureringen av leverantörsbasen sker med konkurrens-
inriktade upphandlingar, men valet mellan samarbete och konkurrens beror 
på situationen.
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Var är pengarna?

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

Leverantören 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 förstudie 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 leverantören 
visste att Ikea samtalade med andra intresserade aktörer och alla besök 
till leverantören ställdes in. Leverantören hade ett stort Ikea-nätverk 
och teamet kommunicerade internt att man var beredd att avsluta 
samarbetet (vilket inte var sant). Eftersom leverantören investerade för 
nya kapaciteter, var det olyckligt att tappa kunder och de började bli 
märkbart nervösa.  I upphandlingen som följde erbjöd leverantören i 
rask takt en prisreduktion på 15 procent och slutresultatet, efter några 
frågor, blev drygt 20 procents prissänkning. 

Detta var ett exempel på en ganska vanligt förekommande samarbets-
form 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. 

RÄCKER DET INTE MED ATT VETA ATT DET ÄR FÖR DYRT?

När det inte finns pengar på bordet har teamet ett kostnadsproblem. Men 
varför behöver de veta om de har ett pris- eller kostnadsproblem? Räcker det 
inte med att veta att det är för dyrt? 
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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, t.ex. med förbättringar i försörjningskedjan, 
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. 

Figur 5.7 Pris- respektive kostnadsproblem

  PRISPROBLEM

KOSTNADSPROBLEM

Hämta pengar: Marknadsaktiviteter 

- Öka inflytande och makt
- Addera/konsolidera leverantörer

Skapa pengar: Förbättra framgångs-
faktorerna

- Säkra inflytande och makt
- Förbättra produkter, leverantörs-
  strukturen och försörjningskedjan

Att försöka nå målet genom att 
konkurrensutsätta leverantörer 
som redan är konkurrens-
kraftiga, men där problemen 
orsakas av hur försörnings-
kedjan är designad, exempelvis 
med bristfälliga produkt-
konstruktioner, är lika 
meningslöst. Ett troligt resultat 
är försämrade relationer och en 
prishöjning. Kostnadsproblem 
löses genom förbättringar av 
produkter, försörjningskedjan 
och av leverantörsstrukturen.

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. 

PROJEKTPLAN

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

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

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

	Skaffat en bra uppfattning om vad som händer på inköpsmarknaderna.

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

	Träffat de viktigaste leverantörerna och aktiviteter är igångsatta.

	Skapat sig en bild över förbättringsmöjligheter av framgångsfaktorerna 
produkter, värdekedja och leverantörsstrukturen - oftast tillräckligt för att 
utveckla hypoteser på vilka hävstänger som kan nå bäst resultat och hur.

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 dessa personer kommer från de viktiga 
affärsenheterna, förenklas kommunikation och förankring av idéer. 
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•	 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.

•	 Kärnteamet hålls ganska litet, helst fyra personer men inte fler än åtta.

Självklart behövs en teamledare som förstår hävstängerna, processen och 
som kan leda sitt team. Projektplanen dokumenteras bl.a. med ett Gantt-
schema som beskriver aktiviteter, milstolpar och ansvar (sidan 226). 

SUMMERING OCH REFLEKTIONER

Logiken i de två första stegen i processen – som kan liknas med en förstudie – 
kan illustreras med ett flödesschema.

Figur 5.8. Kopplingen mellan de första två stegen DEFINIERA och MÄTA

Mål och krav Spendanalys

Gapanalys

Marknadsöversyn

Projektplan

1 2

3

4

6

Hypoteser
5

1. Produkterna segmenteras i produktpaket och mål och krav definieras 
utifrån projektdirektiv, kundbehov och affärsmål. De första indikationerna 
på standardiseringar hittas. Dessa uppgifter görs i steget DEFINIERA.
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2. Samtliga mål och krav parametrar mäts i spendanalysen och leverantörerna 
jämförs och positioneras efter sin relativa konkurrenskraft.

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

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

5. Teamet använder spendanalysen samt dialogerna med intressenter och 
leverantörer för att söka efter indikationer som pekar mot flaskhalsar 
och mot hävstänger som kan användas för att förbättra nyckelfaktorerna. 
Det enklaste är att “trycktesta” de hävstänger som förtaget och teamet 
förfogar över, t.ex. som med nedan: 

• Är inflytande och makt tillräckligt och hur kan det stärkas?

• Finns skalfördelar som kan hämtas genom konsolidering?

• Är leverantörsstrukturen hälsosam och vad kan förbättras?

• Är specifikationerna på produkter och processer ändamålsenliga?

• Hur ser värdekedjan ut och vilka stora delar är påverkbara?

• Är de viktiga leverantörsrelationerna produktiva?

• Hur ser de viktiga aktiviteterna ut och hur kan de kombineras?

• Finns potentialer för standardisering eller plattformar? 

• Finns det aktörer som kan ta fram än bättre produkter?

Frågorna föder inledande hypoteser på vilka hävstänger som kan förbättra 
nyckelfaktorerna och på vilket sätt. Ibland är de så självklara att teamet kan 
gå till genomförande direkt efter beslut, men oftast behöver hypoteser 
bearbetas vidare för att antingen bekräftas, förändras eller förkastas – ett 
arbete som görs i steget ANALYSERA. I steget MÄTA används hypoteserna 
bl.a. för resurs- och tidplanering av projektet. 

6. Inköpsmålen fastställs utifrån affärsmål, marknadssituationen  
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och tillgängliga resurser. Uppdraget och överenskommelsen 
dokumenteras i projektplanen.

VILKA ÄR TEAMENS 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 återigen (!) illustreras med en modell:

Figur 4.15. Dimensioner i problemlösning

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.

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

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

•	 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.
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•	 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 samtidigt 
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 
bekräftan 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 steget ANALYSERA, där teamet arbetar fram strategin.
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6. Att skapa värde
”Tricket är att skapa en situation där det framstår som uppenbart för leverantörerna att de ska 
sänka sina priser” – Bernhard Furrer, f.d. inköpschef IKEA Europa.

Figur 6.1. Aktiviteterna i steget ANALYSERA

Definiera Analysera Förbä�ra StyraMäta
1 2 3 4 5

Projektdirektiv
Segmentering
Mål och krav

Spendanalys
Marknadsöversyn
Projektplan

Värdeskapande
Inköpsstrategi
Taktisk planering

Syftet med steget ANALYSERA är att skapa en strategi som gör att upp-
handlingen, i steget FÖRBÄTTRA, kan nå projektmålen på ett sätt som stärker 
företagets strategiska position. 

I ANALYSERA säkrar teamet:

• Ett betryggande antal lämpliga leverantörer som vill tävla om affären.

• Tillräckligt med identifierade möjligheter (pengar på bordet) för att 
kunna nå målsättningarna. 

• Externt och internt inflytande som räcker för att utveckla affären.

Det är inte konstigare än att teamet skapar en sund plan på hur de ska uppnå 
resultat. Ett bra team går inte till en upphandling utan att ha en välutvecklad 
plan på hur de ska lyckas och upphandlingar bör inte betraktas som ett lotteri. 
De tidigare stegen i processen, DEFINIERA och MÄTA, är grundläggande steg 
som måste utföras med hög kvalitet, men arbetet i ANALYSERA är hemligheten 
bakom de bästa affärerna. 

Innan jag beskriver strategiutvecklingen, inleder jag med att redogöra för 
framgångsfaktorerna på ett sätt som påminner om value engineering, dvs. en 
metod som har syftet att förbättra värdet av produkter och tjänster genom 
att undersöka kundnyttan. Värdet, som är förhållandet mellan kundnytta 
och kostnad, kan ökas genom att antingen förbättra kundnyttan eller minska 
kostnaden. Med andra ord granskar teamet framgångsfaktorerna med målet 
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att behålla eller öka kundnyttan och eliminera det som kunderna inte är 
beredda att betala för. 

SKAPA VÄRDE I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN

Försörjningskedjan består av de aktiviteter som skapar kostnader och 
kvalitet från råmaterial till kund samt ibland även användning, destruktion 
och återvinning. Att förstå och visualisera försörjningskedjan är en lämplig 
startpunkt på steget ANALYSERA då det tydliggör var teamet kan söka 
möjligheter och visar hur aktiviteter hänger ihop i en helhet. Försörjningskedjan 
kan illustreras både ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv. Kostnaderna kan 
visas som totalkostnad (fig. 6.2) och/eller total ägandekostnad (TCO - Total 
Cost of Ownership). 
Figur 6.2.Totalkostnaden på en konsumentförpackad kemikalieprodukt
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Visualiseringen hjälper teamet att fokusera på de stora och påverkbara 
kostnaderna i syfte att hitta nya lösningar. I ovan fall finns fyra områden som 
omedelbart sticker ut: kemikalier, försäljningsomkostnader, distribution samt 
hantering på varuhus. En enkel verifikation kan göras med olika typer av 
jämförelser. Distributionen kan jämföras med andra leverantörer och olika 
transporttyper i kostnad per kilometer. Ibland bryter teamet ner aktiviteterna 
ytterligare i konkreta kostnads- eller kvalitetsdrivare, i detta fall exempelvis 
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fyllnadsgrader, lastnings- och lossningstider, som också kan jämföras. Ett 
annat sätt att undersöka potentialerna på är att använda RFP (reguest for 
proposal) som är en förfrågan där leverantörer uppmanas att lämna förslag 
på förbättringar. I de allra viktigaste områdena startas förbättringsprojekt 
med relevant expertis, men ofta hittas förbättringar långt innan teamet når 
detta djup. 

I exemplet kan kostnaden för kemikalier kan påverkas genom att förändra 
recepten på produkterna samt genom att göra ramavtal direkt med 
kemikalietillverkare – om de samlade volymerna blir större än vad respektive 
leverantör själva köper. Försäljningsomkostnaderna kan, om företaget inte 
behöver leverantörer med egen marknadsföring, reduceras genom att öka 
användningen av legotillverkare. Distributionen kan bl.a. reduceras genom 
att köpa in från leverantörer nära respektive försäljningsmarknad, förändra 
förpackningsstorlekarna eller genom att använda billigare transportmedel. 
Varuhuskostnaderna påverkas bl.a. av inleveransfrekvensen och om  förpack-
ningarna är konstruerade för minimal hantering och en bra marknadsföring. 

De låga avskrivnings-, administrations- och produktionskostnaderna indikerar 
begränsade skalfördelar, vilket bekräftades av maskin- och nyckelleverantörer.
Men det leder tankarna åt ett helt annat håll: hur nära varuhusen kan 
produktionen placeras? De låga investeringskostnaderna medger en lokal 
produktion med reducerade distributionskostnader utan någon större 
nackdel p.g.a. de lägre volymerna, vilket också bekräftades i påföljande RFQ.

Kvaliteten på produkterna avgörs av recepten samt vid processen som blandar 
och distribuerar de olika ingredienserna.

Total ägandekostnad (TCO) används b.la. vid inköp av produkter som företaget 
ska använda internt, exempelvis IT-system eller produktionsutrustning. 
Modellen adderar interna kostnader till totalkostnaden som utbildning av 
personal, underhåll, service, stillastående, driftskostnader t.ex. el, vatten eller 
bensin, samt installation och skrotning. Även denna modell hjälper teamet 
att se och kommunicera helheten samt att prioritera kompletta lösningar och 
inte bara fokusera på lägre pris. 
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Ett annat perspektiv på försörningskedjan är förstå den ekonomiska 
situationen hos leverantörerna och jag startar med den s.k. DuPont-modellen 
(figur 6.3 ).

Figur 6.3. DuPont-modellen med Ingka Gruppens resultat i 1000 € för verksamhetsåret 2017
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Uppgifterna som används i modellen är hämtade från företagets resultat- 
och balansräkning och modellen visar Ingka Gruppens (dvs. Ikeas egenägda 
detaljistverksamhet) officiella resultat. Den övre grå delen visar företagets 
inkomster och den undre delen hur versamheten finansieras. Ikea har en 
soliditet på cirka 80 procent, vilket är ungefär dubbelt upp jämfört med snittet 
i detaljhandeln och att vinstnivån är hälsosamma 7 procent eller 2.5 miljarder 
euro. Om man lägger till Inter IKEA Gruppen, som äger produktutveckling, 
fabriker och inköpsverksamheten, ökar vinsten med ytterligare en miljard och 
nettotillgångarna med 4 miljarder euro44 . 

Modellen kan enkelt användas för att illustrera Ikeas grundfilosofi att med 
minsta möjliga investeringar maximera volymerna hos leverantörer. Det 
framgår att Ingka Gruppen har en kostnad för inköpta varor motsvarande 65 
procent av försäljningsvärdet, en siffra som inte är ovanlig hos leverantörer 
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med effektiva upplägg. Om Ingka (eller en leverantör med samma kostnads-
förhållande) kan öka sin volym med 35 procent, fördubblas vinsten före 
skatt! Ett förenklat (men ekonomiskt riktigt) exempel: Om företaget köper 
för 1 million euro från en leverantör med 65 procent kostnader för inköpta 
varor, försvinner 650.000 av omsättningen till kostnader som direkt material 
och lön. Resterande 350.000 är bruttovinst. Om inköpsvolymen ökas med 35 
procent ökar bruttovinsten till 472.000 euro och vi har därmed lagt 122.000 
– motsvarande 9 procent av omsättningen – på bordet. Bruttovinsten 
reduceras med eventuellt ökade kostnader t.ex. för nödvändiga investeringar 
och det som blir över kan delas på. När Ikea ökar volymerna hos leverantörer, 
förväntar de sig självklart att vinsterna ska fördelas mellan parterna och att det 
ska resultera i sänkta priser. Ofta får leverantörerna dessutom tävla om extra 
volymer, vilket ytterligare motiverar kostnadseffektiva kapacitetsökningar.

Låga kostnader ...

Gyllensvaans möbler har varit leverantör till Ikea sedan 1952 och 
tillverkar planmöbelprodukter som bokhyllan Billy. De är väl förtrogna 
med volymernas fördelar och har två fabriker, en i Sverige med 200 
medarbetare och den andra i Rumänien med 650, båda med 700 miljoner 
kronor i omsättning. Den svenska fabriken är högautomatiserad bl.a. 
med ett 20-tal robotar som packar en Billy bokhylla var tredje sekund. 

Gyllensvaans bokslut visar att kostnaderna för inköpt material motsvarar 
cirka 75 procent av möblernas försäljningspris, en hög materialandel 
som betyder att produktpriserna är svårslagna. Dessutom har man en 
prisfördel på inköpen av spånplattan då Ikea har utvecklat och patenterat 
en teknik att sänka densiteten (och därmed kostnaden) på plattan från 
det branschnormala 650 kg/m3 till drygt 500 kg/m345. Tricket är att 
variera densiteten i plattan beroende på vilken möbel den ska användas 
till. Högre densitet på hyllplan och fästpunkter till beslag och lägre 
densitet på vertikala paneler. En teknik som kan licensieras till andra 
spånplatteverk och därmed sprida Ikeas fördelar till flera marknader.
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LEVERANTÖRERNAS KOSTNADSKALKYLER

Många inköpare känner en ovilja att diskutera kalkyler och finanser av det 
enkla skälet att de känner sig osäkra. Det hjälper inte att leverantörerna gör 
sitt bästa för att underblåsa osäkerheten med snabba presentationer av 
datalistor, en myriad av detaljer inköparen inte ens visste fanns och som alla 
har en gemensam nämnare: de berättar att kunden borde betala ett högre 
pris! Leverantörernas önskade priser är summan av: 

• Rörliga eller direkta produktionskostnader. 

• Fasta kostnader med bl.a. byggnader och maskiner.

• Risker och vinstkrav.

När leverantören beräknar produktionskostnaderna identifieras först de 
rörliga kostnaderna. De är direkt relaterade till produktionen och ökar eller 
minskar proportionellt med förändring av produktionsvolymen. De största 
rörliga kostnaderna är:

• Direkt material (DM): summan av allt material, inklusive spill, som 
förbrukas för att tillverka produkten.

• Direkt lönekostnad (DL): total lönekostnad för produktionspersonal.

• Direkt energi: den energi som förbrukas i produktionen.

De fasta kostnaderna påverkas mindre av förändringar i produktions-
volymerna. De delas ibland upp i:

• Fasta produktionskostnader: byggnader, maskiner, verktyg m.m.

... med en bra vinstnivå

Men är det möjligt för leverantören att tjäna pengar? Jodå, Gyllensvaans 
redovisar46 en soliditet på 80 procent, en nettovinst på drygt sju procent 
och avkastningen på eget kapital är 16 procent, vilket är på samma nivå 
som t.ex. Toyota och BMW. Inte så dåligt för att borra hål i spånplattor!
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• Fasta omkostnader för management, administration m.m. 

Om leverantören kan öka volymerna utan investeringar, följer en reduktion 
av de fasta kostnaderna per produkt. Undantag finns. Det kan t.ex. uppstå 
extra kostnader genom övertidsersättning eller fördyrat maskinunderhåll. 
Om leverantören tilläggsinvesterar, ökar de fasta kostnaderna och köper de 
externa varor eller tjänster, ökar de rörliga kostnaderna. Fasta kostnader som 
inte längre används, kan avyttras och upphör att belasta kalkylerna. 

Men i huvudsak är resonemanget om kalkylerna med fasta och rörliga 
kostnader en praktisk och enkel metod som fungerar, även om leverantörer 
ibland kommer att argumentera för undantagen. Det finns tre vanligt 
förekommande metoder för att fördela de fasta kostnaderna till produkterna: 
fördelningskalkyl, ABC-kalkyl och bidragskalkyl. I fördelningskalkylen sprids 
de fasta kostnaderna ut till varje produkt baserat på en fördelningsnyckel, och 
valet av nyckel har en stor påverkan på företagets prissättning. En traditionell 
fördelningsnyckel, som ännu används i omogna branscher, är ett procentuellt 
påslag på direkta kostnader. Metoden är enkel eftersom leverantören vet 
summan av lön och material per produkt (BOM – bill of material) och summan 
av de fasta kostnaderna och formeln blir: 

Direkt lön + Direkt Material + Pålägg för fast kostnad = Total kostnad.

ABC-kalkylering (activity based costing – aktivitetsbaserad kalkylering) är en 
vidareutveckling av fördelningskalkylen. Figur 6.4 på nästa sida visar principen.
Metoden innebär att kostnaden för företagets resurser (t.ex. fabriksyta eller 
energi) fördelas på de aktiviteter som förbrukar resursen. 

I exemplet figur 6.4 blir aktiviteten svetsning (1) belastad med kostnaden 
för den fabriksyta (A) som svetsavdelningen använder och energin (B) som 
förbrukas. Det innebär att varje aktivitet (1–3) får en total kostnad som i sin 
tur belastar produkterna proportionellt till hur mycket respektive produkt 
använder aktiviteten. Belastningen på produkten sker genom en nyckel, 
exempelvis den tid som produkten finns i aktiviteten eller antalet tillfällen 
aktiviteten används. 

Det innebär att produktens kostnad är: rörliga kostnader + kostnader 
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för aktiviteter som används. Ibland fördelas inte 100 procent av de fasta 
kostnaderna via aktiviteter och då adderar leverantören ett mindre generellt 
pålägg på produktkostnaderna.

Figur 6.4. Principen för ABC-kalkylering

Rörliga kostnader

 Risk och vinst

Försäljningspris

Aktivitet 1
Svetsning Resurs A

Fabriksyta

Resurs B

EnergiAktivitet 3
Lackering

  Aktivitet 2
Förkromning

Fördelarna med metoden är att kostnaderna för varje produkt är specifika 
vilket ger en bra precision i produktkalkyleringen. ABC-kalkylen visar 
också hur olika produktmixar påverkar resursutnyttjandet och underlättar 
investeringsbeslut. 

Den tredje huvudmetoden, bidragskalkyl, är inte en annorlunda kalkyl utan 
ett sätt att agera i affären. Kalkylen innebär att leverantören tar betalt för 
sina rörliga kostnader och lite till. Detta ”lite till” är inte alltid tillräckligt för att 
generera hela vinsten i resultaträkningen men leverantören kan få ett bidrag 
till de fasta kostnaderna – vilket är bättre än inget . Det är naturligtvis inte 
önskvärt att arbeta med underkalkylering långsiktigt, men ett företag kan ha 
olika prissättningsstrategier för olika affärer. Enkla och bra kunder betalar inte 
full kalkyl medan besvärligare får betala mer. 

Behöver teamet känna till de olika metoderna för kalkylering? Absolut. De 
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gör sällan kalkyler helt själva men de behöver förstå principerna för att kunna 
ha produktiva diskussioner om möjligheterna att sänka kostnader. Oavsett 
vilken metod leverantörerna använder – någon av dessa, eller andra varianter 
– landar de i samma grundläggande logik: rörliga kostnader, fasta kostnader 
och vinst/risk. Kalkylmetoderna är bara olika sätt att räkna fram de fasta 
kostnaderna och hur de ska fördelas. 

“Vad tusan är procent för något? Det enda som är intressant är vad 
som är kvar i fickan.” - Ingvar Kamprad

Metoden att fördela de fasta kostnaderna med påslag på material-
kostnaden passade inte när Ikeas volymer började växa. Man ville 
övertyga leverantörerna att använda tid som fördelningsnyckel och 
argumentet var enkelt: “Det är tiden det tar att bearbeta produkterna 
som binder utrustning och kapital, inte priset på materialet man 
bearbetar.” Frånsett en marginell kapitalkostnad för ett dyrare material, 
stämmer resonemanget.

Ikea hade relativt enkla produkter som gick snabbare genom produktionen 
än det branschnormala. En fördelning av kostnader baserat på tid skulle 
passa Ikeas strategi med pris-och-volym bättre. 

Eftersom inköparna hade svårt att argumentera för olika kalkylmetoder, 
tog Ikea fram ett utbildningsmaterial för både leverantörer och inköpare 
som visade på fördelarna med tid som fördelningsnyckel. 

Materialet var egentligen en utbildning i pris-och-volym och Ikea ville 
visa att de som anammade höga volymer med låga priser skulle öka sin 
konkurrenskraft och öka vinsten. Kanske inte i procent, men i pengar.

HUR ANVÄNDER TEAMEN KALKYLERNA?

Det är vanligt att leverantörerna är beredda att visa produktkalkyler, men 
teamet behöver läsa dem med en viss skepsis eftersom de tenderar att 
förklara vilka priser leverantören vill ha snarare än att visa kostnaderna i 
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produktionen. Det är speciellt vanligt när teamet arbetar med leverantörer 
de inte känner eller när inköparna har bristande kompetens. När teamet 
arbetar med kalkyler definierar de kalkylmodellen och innehållet i varje post, 
t.ex. hur spill, hantering och logistik ska redovisas. Om det inte specificeras, 
kommer alla leverantörer att ge siffror på sina egna unika sätt och jämförelser 
blir omöjliga. Det enklaste är att bygga vidare på den grundläggande logiken: 
rörliga kostnader och bruttovinsten, som betalar för fasta kostnader, vinst och 
risk. 

I tabell 6.5 anges den rörliga kostnadsandelen till 64 procent, vilket innebär 
att bruttovinsten är 36 procent eller 75 valutaenheter. Nu kan samma 
matematik appliceras som vid den tidigare beräkningen av DuPont modellen: 
Om företaget köper 1 000 produkter får leverantören 75 000 i bruttovinst, 

En oväntad fråga.

Under ett leverantörsbesök diskuterades materialkostnader och produkt-
konstruktioner. Leverantören hade en betydande andel av försörjningen 
på en stor men olönsam produkt. I diskussionen fick leverantören en 
fråga han inte var beredd på: ”Vad betalar ni varje månad för att driva 
hela fabriken, exklusive material och lön?”.  Leverantören, som var 
tränad i att bevisa ett nollresultat genom att rabbla kalkyler både fram- 
och baklänges, svarade överrumplat på frågan. Diskussionerna övergick 
därmed till andra ämnen. 

På kvällen samlades teamet och sammanställde kostnaden för fabriken 
jämfört med bruttivinsten i kalkylerna. Det blev tydligt att leverantörens 
bruttovinst från företaget var betydligt högre än nödvändigt och 
skillnaden bedömdes till 20 procent. En tid senare hade priserna sänkts 
med 15 procent. Men flera indikationer pekade på att detta inte var 
bra nog. Nu beskrevs målet med produkten: kundbehov, kvalitet, pris, 
dimensioner och inköpsvolymer. En förfrågan skickades till ett flertal 
leverantörer som ombads ge förslag på hur de kunde uppfylla målbilden. 
När dessa var genomlysta hade man en produkt som såg bättre ut än den 
tidigare och med ytterligare 15 procent lägre pris.
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dvs. produktpris minus rörliga kostnader. Dessa 75 000 betalar för de fasta 
kostnaderna och genererar nettovinsten. En ökning av ordervolymerna 
med 20 procent - om leverantören inte behöver tilläggsinvestera – ökar 
bruttovinsten till 90 000 vilket innebär att det finns 15 000, eller motsvarande 
6 procent av inköpsvolymen, att dela på. 

Tabell 6.5. Exempel på en produktkalkyl i valfri valutaenhet

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

Bruttovinst 75

Erbjudet produktpris 211

Rörlig kostnadsandel 64 %

Teamet kan jämföra priset per kostnadspost med andra leverantörer och mot 
materialbörser. Om de ingående komponenterna har en hög förädlingsgrad 
fungerar inte materialbörser och teamet kan istället göra jämförelser mellan 
underleverantörer. Direkt lön är ofta enkel att verifiera. Teamet vet hur 
många personer som arbetar hos leverantören, lönekostnaderna på de olika 
marknaderna är ganska transparent, de vet företagets andel av leverantörens 
produktion och de kan till och med gå runt och räkna antalet människor. 
Teamet bygger en kunskap om hur stor andel rörliga och fasta kostnader 
som är vanligt för segmentet. De kan t.ex. multiplicera omsättningen med 
bruttovinsten, i detta exempel 36 procent, och uppskatta den totala kostnaden 
för fabriken inklusive vinst. Arbetet blir ännu mer intressant när teamet kan 
jämföra kalkylerna från flera leverantörer och då uppstår frågor som kan vara 
svåra att upptäcka om teamet bara har kalkyler från en leverantör.   
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Tabell 6.6. Exempel på en jämförelse av produktkalkyler från leverantörerna A – D     

Kostnader - Leverantör Lev. A Lev. B Lev. C Lev. D

Metall, Plåt 24 26 25 28

Metall, Profiler 60 58 61 55

Beslag 12 11 12 11

Förpackningsmaterial 6 7 7 7

Färg 24 22 20 25

Energi 2 2 1 2

Direkt lön 11 14 9 12

Övrigt 8 11 5 7

Summa rörliga kostnader 136 136 128 135

Bruttovinst 75 84 72 60

Erbjudet produktpris 211 220 200 195

Rörlig kostnadsandel 64 % 62 % 64 % 69 %

Teamet använder sig av dessa jämförelser både i konkurrens- och samarbets-
inriktade situationer. Styrkan i jämförelser är enkelheten, möjligheterna 
till lärande och svårigheten för leverantören att avfärda dem; bevisbördan 
flyttas effektivt från inköp till leverantören. Teamet är relativt transparent 
i kommunikationen med leverantörerna men de namnger aldrig andra 
leverantörer i en jämförelse. Figur 6.7 visar ett exempel på hur jämförelsen 
kan visas för de individuella leverantörerna.

Figur 6.7. Exempel på en visuell jämförelse av kalkyler

Rörliga kostnader Lev A Skillnad mot konkurrenterna

Metall, Plåt 24
Metall, Profiler 60
Beslag 12
Förpackningsmaterial 6
Färg 24
Energi 2
Direkt lön 11
Övrigt 8

Bruttovinst 75

+ 5
+ 1

+ 4
+ 1

+ 2
+ 3

+ 15
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Jämförelser ska vara ärliga och inte konstruerade men de kan göras på olika 
sätt. Ett av dem är att jämföra leverantören med en annan leverantör; ett 
annat är att teamet plockar russinen ur kakan, sammanställer de bästa 
kostnadsposterna från olika leverantörer till en teoretiskt optimal kalkyl, och 
jämför leverantörerna mot denna. 

När teamet använder den senare metoden behöver de ha kunskap om 
verkligheten så att det inte är en irrelevant jämförelse. Exempelvis kan en hög 
materialkostnad bero på att inkommande material redan är bearbetat till rätt 
format och inte behöver vidareförädlas, medan ett billigare standardformat 
kan behöva ytterligare bearbetning innan användning. Att plocka russin 
ur kakan och ta lägsta materialkostnad från en leverantör som köper 
standardformat och den lägsta lönekostnaden från en som köper färdiga 
format, blir en kalkyl med något som inte kan kombineras och som därmed 
inte är genomförbart. 

En teoretisk fabrik som blev verklighet

En erfaren metallinköpare hade problem med konkurrenskraften hos 
sina leverantörer. Leverantörerna hade inte upptäckt det ännu men 
deras affärer med företaget skulle försvinna om inget dramatiskt hände. 
Istället för att vänta in en långsam död beslutade inköparen att samtliga 
leverantörer skulle sänka sina priser med minst tio procent. Frågan var 
inte om det skulle göras, frågan var hur många leverantörer inköparen 
skulle ha kvar när det var genomfört. Inköparen arbetade på problemet 
några veckor och i steget ANALYSERA skapades en virtuell fabrik. Fabriken 
byggdes med verkliga kostnader och visade att tio procent lägre priser 
var fullt rimligt. Alla leverantörer bjöds in för diskussioner och man 
diskuterade den virtuella fabrikens för- och nackdelar. Resultatet blev att 
avtal kunde göras med fyra av fem leverantörer. Priserna sänktes med 
de önskade tio procent och i steg två med ytterligare fem till tio procent. 
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NOLLBAS KALKYLERING

Tankesättet är hämtat från ekonomin (zero-base budgeting) och innebär att 
istället för att starta med nuläget och justera det med kostnadsförändringar, 
startar teamet med ett blankt papper och beräknar behovet av resurser för 
att nå målsättningarna. I produktutveckling är synsättet vanligt när en produkt 
fasas ut och ersätts med nya lösningar. Det finns också ett värde av nollbas- 
kalkylering bl.a. inom design av produktionslinjer, hela fabriker eller av en 
leverantörsstruktur. Kalkylen illustrerar en teoretisk situation som kan ge 
vägledning, speciellt när leverantörerna är kända, men det finns flera faktorer 
– kalkylmodeller, naturliga variationer mellan leverantörer och kommersiella 
villkor – som påverkar hur individuella leverantörer kommer att kalkylera 
produktera i verkligheten (fig. 6.8) och teamet behöver använda sina egna 
kalkyler med en viss ödmjukhet och inte låta dem ersätta ett målinriktat 
sökande efter ännu lägre kostnader. Det finns fler än ett team som använt 
kalkyler – påhejade och understödda av leverantörerna – för att berättiga ett 
pris som egentligen är för högt.

Figur 6.8. En nollbaskalkyl (A) och verkliga avvikelser +- från högsta kostnad (B) till den lägsta (C) .
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OPEN BOOK

Värdet av helt öppna kalkyler (open book) är ofta överskattat. De tilltalar 
ett kontrollbehov men de tenderar att förklara nuläget mer än att stimulera 
utvecklingen av något nytt. Det kan dessutom vara svårt att lita på kalkylerna 
och det är praktiskt taget omöjligt att kontrollera om uppgifterna är korrekta. 
Även om de inte är förfalskade kan de innehålla många svårupptäckta 
varianter, bl.a. en så kallad ”back commission” där pengar återbetalas till 
leverantören exempelvis som en volymrabatt. Dessutom kan teamet bli 
indragna i leverantörens problem på ett ohälsosamt sätt och fastna i detaljer 
som gör att de tappar riktningen i affärsutvecklingen.   

En del böcker ska man inte låna...

Inköpschefen ville öka transparensen i affären med en stor och 
dominerande leverantör och gjorde ett avtal som bl.a. innebar öppna 
kalkyler och en modell för att fastställa produktpriserna. Priserna på 
de existerande produkterna korrigerades, några upp och andra ner 
(utan en total prissänkning) och avtalet firades genom att leverantören 
överlämnade ett dussintal pärmar fyllda med detaljerade produktkalkyler, 
materialberäkningar och kostnadsredovisningar. Självklart på en 
detaljeringsnivå som nästan visade hur många varv chaufförerna körde 
i rondellen med det inkommande materialet. 

Problemen blev snart uppenbara. I alla diskussioner om leverantörens 
konkurrenskraft, lutade sig leverantören bekvämt tillbaka i stolen, slog ut 
med armarna och sa ”Vi är helt öppna. Ni har alla våra kostnader och allt 
ni kan ta bort, får ni”. 

När inköpschefen, mot förmodan och nästan aldrig, närmade sig en pris-
sänkning, förändrades andra kalkylposter och slutpriset blev oförändrat – 
eller högre. Nya försök med de förändrade posterna resulterade i samma 
manöver, ibland på en annan produkt, och det blev till en ”never ending 
story”.  
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Sammanfattningsvis är kunskapen om försörjningskedjan och kostnadskalkyler 
en viktig grundkunskap som hjälper teamet att ställa rätt frågor och att 
fokusera sig på de viktigaste förbättringsområdena, men de ska inte betraktas 
som fixerade sanningar, utan som ett nuläge som kan förbättras. Exempelvis, 
om distributionskostnaderna är höga, kan det motverkas genom att ett annat 
distributionsupplägg, genom att köpa närmare marknaden, eller genom att 
förändra hur produkterna förpackas. Principen är att identifiera de stora 
posterna och hitta kreativa lösningar på hur de kan effektiviseras.

SKAPA VÄRDE I LEVERANTÖRSSTRUKTUREN

Den övergripande leverantörsstrukturen är en optimering av värde (kundnytta 
minus kostnad) som balanseras mot risker och långsiktighet. Arbetet omfattar 
följande perspektiv:

• Utveckla en strategi för nätverket av leverantörer.

• Konsolidera eller omfördela volymer bland existerande leverantörer.

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

De två sista punkterna kan vara ganska okomplicerade, speciellt om 
teamet vet vilken leverantörsstruktur de vill ha; de gör gradvisa justeringar 

...inte så länge i alla fall

Efter en tid lämnades alla pärmar tillbaka av en irriterad och förlägen 
inköpschef som hade lagt många timmar på att försöka bevisa 
kostnadssänkningar – utan någon mätbar framgång. I själva verket 
hade man ett prisproblem med leverantören, men genom att arbeta 
med öppna kalkyler och prismodeller tog inköpsorganisationen över 
ansvaret för leverantörens konkurrenskraft istället för att hålla sig till den 
egna planhalvan: benchmarking och konkurrens. Problemet löstes så 
småningom genom en förändring av leverantörsstrukturen där volymer 
flyttades till billigare leverantörer och priserna sänktes  – denna gång 
även av den stora leverantören.
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mot en helhet men inte en stor förändring vid varje tillfälle. Justeringarna 
har ofta en taktisk startpunkt: sämsta leverantör ut och bättre in, öka 
flexibiliteten i affären eller helt enkelt för att en leverantör har produkter 
företaget vill köpa. Min erfarenhet är att 90 procent av teamens arbete med 
leverantörsstruktureringen är av denna typ. Ett enkelt schema kan se ut som 
följande:

1. Fastställ behovet av nya leverantörer och vilken profil de bör ha.

2. Scanna utvalda marknaderna efter kandidater. 

3. Värdera och testa potentiella leverantörer.

4. Gör upphandling. Konkurrens eller samarbete beror på situationen.

5. Implementera och vidareutveckla lösningen.

När teamet tar ett par steg tillbaka och betraktar ett stort segment eller 
en viktig kategori, dyker det upp frågor av en annan karaktär. Har affären 
behov av fler leverantörer i Indien eller i Vietnam? Ska teamet arbeta med 
ensamförsörjning eller parallellförsörjning? Är det mest effektivt att jobba 
med agenter eller med massproducenter? Varför? Varför inte?

När teamet bearbetar frågorna som, om de inte ställer dem själva, ändå dyker 
upp en och en i affärssituationerna, kommer de till svaret på en mycket viktig 
fråga: Hur ser segmentets optimala leverantörsstruktur ut? Men varför är det 
viktigt? Varför behövs en övergripande målbild när teamet ändå inte kan eller 
vill förändra hela nätverket av leverantörer? En målbild hjälper teamet att 
ta varje taktiskt steg i en riktning som både löser den enskilda situationen 
och som steg för steg stärker företagets långsiktiga position och skapar nya 
möjligheter.

Teamet utvecklar strategin genom fem grundläggande frågeställningar:

A. Kan typen av leverantörer förbättras?

B. Kan antalet leverantörer optimeras?

C. Kan aktivitetskedjan organiseras på ett bättre sätt?  

D. Finns leverantörerna på rätt marknad?

E. Kan existerande leverantörer användas bättre?
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Frågorna är inte en lista som prickas av i turordning; de är snarare pusselbitar 
som mejslas fram tills de passar med varandra. Det kommer att bli uppenbart 
när principerna för de fem områdena blir tydliga som en helhet.

A. KAN TYPEN AV LEVERANTÖRER FÖRBÄTTRAS?

Figur 6.10 visar en skiss över några typer av leverantörer med olika 
kärnverksamhet i en hierarki som, med viss variation, finns i de flesta 
branscher. Kärnverksamheten är indelad i tre funktioner: (a) utveckling av 
produkter och varumärke, (b) samordning av komponenter och tjänster och 
(c) produktion. Varje kärnverksamhet är illustrerad med leverantörstyper 
t.ex. (1) produkt- och varumärkesleverantörer, (2) distributörer och agenter 
och (4) legoleverantörer. Inom varje kärnverksamhet hittas leverantörer med 
olika pris/kvalitet och det är inte ovanligt med en pris- och prestandaskillnad 
mellan de bästa och de sämsta på 20 procent. 

Figur 6.9. En leverantörshierarki
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Prisskillnaden mellan leverantörer med olika kärnverksamhet, kan vara 
betydande. En distributör/agent är ofta 5–20 procent dyrare än en 
legoleverantör, beroende på typen av handelsvara, och skillnaden mellan 
en produktions- och en utvecklingsleverantör kan vara ännu större. 
Varumärkesleverantörer kan ha priser som är flera hundra procent högre än 
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massproducenter, vilket berättigas av kundernas betalningsvilja. 

De starkaste leverantörerna behärskar flera verksamheter – utveckling, 
samordning och massproduktion – men de flesta har en tydlig profil med 
styrkor och svagheter i olika verksamheter. 

Hierarkier finns i alla branscher med samma principer även om de ser olika 
ut i detalj. Konsumentprodukter, livsmedel och maskinindustrin har hela 
spannet av leverantörer, från stora varumärken till massproducenter och 
det mesta däremellan. Ett annat exempel är konsulter, som man hittar hos 
stora varumärkesleverantörer som McKinsey och Boston Consulting Group, 
hos nischade specialister och hos de som samordnar nätverk. De mest 
standardiserade konsulttjänsterna kan köpas från bemanningsföretag som 
fungerar som massproducenter. Kan företaget anställa personalen själv (ett 
köpa/tillverka-beslut) kan det bli ännu billigare.

Leverantörerna högre upp i hierarkin försöker skapa en kundnytta som 
berättigar högre priser och längre ner skapas värdet primärt genom låga 
kostnader. Teamets uppgift är att förstå industristrukturen och att matcha 
marknadens möjligheter mot segmentets behov. Det görs genom att 
strukturera ett nätverk av leverantörer och underleverantörer som uppfyller 
behoven till lägsta möjliga kostnad.

B. KAN ANTALET LEVERANTÖRER OPTIMERAS?

Det önskade antalet leverantörer påverkas av behovet av inflytande och 
stordriftsfördelar – som underlättas av färre leverantörer – samt av behovet 
av flexibilitet, konkurrens och riskspridning – som gynnas av fler leverantörer. 
Balansen mellan dessa motverkande krafter kan kompliceras ytterligare av 
inköpsmarknadens beskaffenhet och vart produkterna ska levereras. Att ta 
fram en optimal försörjningsstruktur t.ex. för madrasser på Ikea, med drygt 400 
varuhus utspridda i hela världen, innebär att en stor mängd faktorer behöver 
värderas och balanseras, helst med stöd av effektiva optimeringsprogram.

När teamet tagit sig igenom komplexiteten, och hittat en rimlig balans mellan 
de olika för- och nackdelar, resulterar arbetet i olika varianter av:
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• Två eller flera leverantörer på samma produkt (dual/multiple sourcing), 
som är det traditionella sättet att organisera försörjningen med 
många fördelar: försörjningstrygghet, priskontroll, konkurrens mellan 
leverantörerna, tillgång till olika lösningar och idéer m.m. 

• Ensamförsörjning (single sourcing) används bl.a. när affären har:

- Höga fasta kostnader t.ex. för verktyg eller investeringar.

- Brist på leverantörsalternativ.

- Volymer som är för små för att belägga mer än en leverantör.

- Stora förtjänster av gemensam utveckling med leverantören.

Nackdelarna, speciellt när flyttkostnaderna är höga, inkluderar:

- Ökad försörjningsrisk när ”något händer”.

- Svårigheter att hålla prestandan rätt. Konkurrensen fungerar inte 
och leverantören kan avfärda jämförelser som teoretiska.

- Monopol på utvecklingsidéer.

Om teamet befinner sig i en viktig ensamförsörjning försöker de 
hantera det på olika sätt: öppna kalkyler, vinstdelning, jämförelser av 
prestanda och tillverkningstekniker med andra företag och branscher, 
långtidskontrakt med prestandautveckling eller (del)ägarskap med 
styrning av leverantörens resurser. Djupet i engagemanget beror på 
affärens strategiska betydelse, företagets resurser och på leverantörens 
strategi.

• Parallellförsörjning (parallell sourcing) innebär att man har flera 
leverantörer på ett segment men ensamförsörjning på de enskilda 
produkterna. Försörjningsmetoden är en kompromiss där man försöker 
kombinera fördelarna med ensamförsörjning med säkerheten hos flera 
leverantörsalternativ. På de enskilda produkterna har leverantören stora 
volymer, produktrelaterade investeringar görs bara hos en leverantör 
och man minimerar skillnader i kvalitet, vilket kan förekomma när fler 
leverantörer producerar samma produkt. Genom att det finns andra 
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leverantörer inom samma segment, underlättas jämförelser mellan 
leverantörerna samtidigt som en produkt enkelt kan produktionsstartas 
hos konkurrerande leverantör. Metoden fungerar alldeles utmärkt om 
segmentet är tillräckligt stort

Det är inte ovanligt att teamet finner sig i en situation där de olika alternativen 
är relativt jämngoda. I dessa situationer tenderar erfarna team att vara 
försiktiga med att hamna i ensamförsörjning. Det är svårt att sätta ett värde 
på dynamiken mellan leverantörer, men det är ofta högre än vad många tror 
– vilket kan visa sig när den försvinner.

C. KAN AKTIVITETSKEDJAN ORGANISERAS PÅ ETT BÄTTRE SÄTT? 

De två föregående frågorna, leverantörstyp och optimalt antal, påverkas av 
hur teamet organiserar aktiviteterna i försörjningkedjan. Men vad betyder 
det egentligen? Jag använder ett fiktivt exempel för att förklara: 

Segmentet består av dörrar till bokhyllor, kök och garderober. De 
tillverkas med profiler i ett pappersbelagt träfibermaterial och härdat 
planglas. Designutveckling måste i viss omfattning köpas in och de bästa 
utvecklingsleverantörerna finns i Italien – bra men dyra.

Ett alternativ är att undersöka vilka leverantörer som kan ge de bästa villkoren 
och att minimera produktionsvolymerna hos utvecklingsleverantören. 
Tillräckligt mycket för att få tillgång till designutvecklingen, men inte mer. 
Resterande volymer köps hos leverantörer som erbjuder bättre priser. Färdigt! 
Förmodligen med relevanta marknadspriser. 

Ett annat alternativ är att betrakta hela affären som en aktivitetskedja. 
Först definieras de stora aktiviteterna: härdat planglas, profiler och 
designutveckling. Nu frågar teamet sig hur dessa kan organiseras på bästa 
sätt. Vilka leverantörer är bäst på vilka aktiviteter? Hur kan flera duktiga 
leverantörer kombineras så att maximalt värde skapas? I detta exempel 
kan ett scenario vara att alla planglas levereras från en underleverantör i 
Asien som samtidigt tillverkar speglar. Företaget köper en mindre volym 
färdiga produkter hos utvecklingsleverantören, men denne får i gengäld 
fler utvecklingsuppdrag. Övriga volymer (träfiberprofilerna) köps hos 
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legotillverkare eller massproducenter som samtidigt tillverkar andra folierade 
produkter. I bästa fall uppnås volymfördelar hos flera aktörer. Glaset kan 
monteras av profilleverantörerna eller av kunderna själva.

Teamet har i ovan exempel gått från att köpa färdiga produkter till att bygga 
ett nätverk av leverantörer som gör vad de är bäst på i stora volymer. Teamet 
har nu skapat något som inte fanns på marknaden.

Principen är enkel: granska och förstå aktiviteterna i produkten, analysera 
leverantörer och marknader och kombinera de olika aktiviteterna på bästa 
sätt till en komplett produkt47. Det fungerar med de mest varierande affärer 
och är möjligt då många företag är mindre konkurrenskraftiga i de områden 
som inte tillhör kärnverksamheten. Ska advokatfirman som ger en legal 
rådgivning också tillverka och distribuera det tryckta informationsmaterialet; 
ska tillverkarna av speglar också tillhandahålla ramarna i trä eller metall?

D. FINNS LEVERANTÖRERNA PÅ RÄTT MARKNAD?

Kunskapen om inköpsmarknaderna är start- och slutpunkten för de tre 
föregående aktiviteterna. Den har även en betydande påverkan på graden 
av inflytande och är viktigt bl.a. för förhandlingarna i steget FÖRBÄTTRA. 
Kartläggningen av inköpsmarknaderna görs vid olika tillfällen genom 
processen och med varierande djup och fokus: 

1. I steget MÄTA görs en marknadsöversyn där teamet kartlägger omfatt-
ningen av pris- och kostnadsproblem. Översynen görs främst på kända 
marknader och med aktörer som finns inom nätverket av produkt- och 
underleverantörer. Översynen är relativt enkel då teamet tar genvägar 
genom att endast söka möjligheter (var är pengarna?) snarare än att göra 
en komplett kartläggning.

2. I steget ANALYSERA görs ofta en marknadsanalys som även inkluderar 
nya leverantörer. Den är av tids- och resursskäl vanligen begränsad till 
inköpsmarknader där företaget redan har infrastruktur för verksamheten. 
Marknaderna kartläggs avseende leverantörer och nätverk i en översyn 
som är djupare och bredare än den som görs i steget MÄTA.
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3. I steget STYRA görs kompletta marknadsanalyser med de strategiska 
segmenten både på existerande inköpsmarknader och på nya. Analysen 
är den mest kvalificerade i processen och inkluderar information på 
makronivå samt kartläggning av branscher, leverantörer, infrastruktur 
och nätverk. 

Oavsett när inköpsmarknaderna kartläggs, behöver teamet ha produkt- och 
affärskunskapen från steget DEFINIERA och från inköpsanalysen i MÄTA. Helst är 
de dessutom väl orienterade i nuvarande produktkalkyler, försörjningskedjan 
och i beståndsdelarna från aktivitetsanalysen – men den kunskapen kan 
också skapas genom kartläggningen. De viktigaste analysområdena, med 
exempel på fördjupande frågor, är:

1. Vilka är marknadens konkurrensfördelar för segmentet? Hur ser de 
grundläggande förutsättningarna ut för en konkurrenskraftig prestanda? 
Distributionskostnader och ledtider? Löner, material och komponenter? 
Finns tillräcklig tillgång till kompetens? Vilken närhet och kommunikation 
till försäljningsmarknaden behövs respektive finns? Vilka nackdelar finns 
och hur kan effekterna av dem minskas? 

2. Är leverantörslandskapet gynnsamt? Exempel på frågor: Hur är aktörerna 
strukturerade i försörjningskedjan: tillverkare, agenter, distributörer? Är 
det en dynamisk leverantörsmarknad med en hälsosam konkurrens eller 
är den dominerad av ett fåtal aktörer eller av ohälsosamma nätverk? Finns 
leverantörer som passar företaget? Hur många kan vara potentiella? Hur 
konkurrenskraftiga är leverantörerna och hur ser marknadspriserna ut? 
Rörliga kostnader, fasta och vinstkrav? Vilka potentialer finns för att öka 
konkurrenskraften t.ex. genom större volymer eller genom att förändra 
aktivitetskedjan? Hur ser kapaciteterna ut jämfört med efterfrågan? 

I de flesta fall räcker ovan frågor men om verksamheten skulle kräva en 
större satsning t.ex. genom uppbyggnaden av inköpskontor, vill teamet och 
företaget också förstå utvecklingen och utmaningarna.

3. Är marknadsutvecklingen positiv? Växer marknaden eller sviktar 
volymerna? Hur ser investeringstakten och kapacitetstillväxten ut? Är 
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nyetableringar på gång? Hur utvecklas de underliggande konkurrens-
faktorerna, fördelar och svagheter? Vilka trender kan ses? Finns företagets 
konkurrenter där? Finns det andra dominerande köpare? Hur beter de 
sig? (Även om man inte behöver följa flocken är det bra att veta vart den 
är på väg – ofta har den rätt.)

4. Finns ett fungerande affärsklimat? Det är speciellt viktigt på nya och 
svåra marknader. Hur transparent är marknaden? Korruption, säkerhet, 
brottslighet? Kan företaget skicka dit utländsk personal och deras 
familjer? Hur enkelt är det att starta ny produktion? Vilka är riskerna med 
marknaden och hur kan de minimeras?

Principerna är mest relevanta för marknadsdsdiagnosen i steget ANALYSERA 
och marknadsanalysen i steget STYRA. Omfattningen av kartläggningen 
anpassas efter behov, tid och resurser. Arbetet görs både med analysverktyg 
och i diskussioner med aktörerna på marknaderna.

 En allt viktigare resurs är internet, speciellt vid inköp av generiska produkter. 

Det finns både generella och branschspecifika marknadsinstitut med 
information t.ex. leverantörsinformation, beläggningar och PMI-data, 
dvs. Purchasing Managers Index. PMI är en indikator som visar marknads-
utvecklingen, order- och lagernivåer samt pristrender

Michael E. Porter beskriver i sin bok Competitive Strategy (1993)48 de 
underliggande krafterna som styr branschens konkurrens och långsiktiga 
lönsamhet:

• Hot från potentiella nyetableringar av produktion som bl.a. kan rubba 
balansen mellan tillgång och efterfrågan.

• Köparnas förhandlingsstyrka. Starka kunder kan betyda lägre lönsamhet 
medan fragmenterade kunder ofta ger möjligheter till högre vinstnivåer.

• Underleverantörernas förhandlingsstyrka.

• Hot från substitut – konkurrenter som erbjuder billigare och/eller bättre 
ersättningsprodukter för motsvarande kundbehov.
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• Företagens inbördes sätt att konkurrera med varandra – från priskrig till 
mer eller mindre fredliga spelregler.

Företagens strategier skapas ur en gedigen förståelse för dessa krafter med 
målet att påverka dem till det egna företagets fördel. 

Porters checklista – som ofta kallas för Porters femkraftsmodell – är främst 
avsedd för tillverkande företag, men det förekommer att inköpsorganisationer 
använder den. Modellen kan stödja arbetet i de fyra tidigare nämnda 
områdena och teamet omformulerar då Porters checklista till:

Hur gynnsam är nuvarande situation och hur kan:

• Möjligheter för gynnsamma nyetableringar underlättas?

• Företagets förhandlingsstyrka stärkas? 

• Leverantörernas förhandlingsstyrka balanseras?

En annorlunda placering.

Utfallet av analysen kan ibland leda till helt nya sätt att lösa uppgiften: 
Täcken i polyester är en relativt enkel produktion med ingående material 
från en global marknad. Men slutprodukterna har ett lågt kubikmeter-
värde vilket ger förhållandevis höga fraktkostnader. 

Ikea har hyrt ut en lokal i ett paneuropeiskt lager till en maskintillverkare 
som producerar täcken, mer eller mindre direkt in i lastbilarna. Upplägget 
sänkte kostnaderna med knappt tio procent och reducerade, tack vare 
färre transporter, koldioxidutsläppen med cirka 2 000 ton per år. Denna 
typ av upplägg fungerar utmärkt på affärer med hög distributionskostnad, 
globala material och en relativt låg löneandel – produkter som därmed 
inte gynnas av  inköp i lågkostnadsland. Man skulle kunna göra exakt 
samma upplägg t.ex. med utrymmeskrävande plastprodukter eller med 
kemiprodukter där sista steget kanske är något så enkelt som att bara 
tillsätta vatten.
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• Effektiva substitut utvecklas/användas?

• En produktiv konkurrens mellan leverantörerna stimuleras?

D. KAN EXISTERANDE LEVERANTÖRER ANVÄNDAS BÄTTRE?

De enskilda leverantörernas lämplighet beror på slutsatserna från de 
föregående frågorna samt på deras unika förmåga och passform. Den initiala 
positioneringen av leverantörerna gjordes i steget MÄTA, men i ANALYSERA  
arbetar teamet djupare med positioneringen och de strategier den pekar 
mot.
Figur 6.10. En modell för positionering av leverantörer
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Strategiska leverantörer. De absolut viktigaste leverantörerna som levererar 
stora volymer och de hör till de 20 procent av leverantörerna som står för 
80 procent av företagets konkurrenskraft. Det största arbetet med dessa 
leverantörer sker i steget STYRA (se kapitel åtta) och inom ramen för ett 
inköpsprojekt finns oftast bara tid till förbättringar och optimeringar bl.a. 
inom följande områden:
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• Utveckla produktionskapacitet på fler marknader

• Produktförbättringar – value engineering

• Skapa “pris och volym” aktiviteter

• Transport- och distributionsprojekt

• Öka kapaciteter bl.a. för att kunna leverera fler viktiga produkter

• Utveckla nya produkter och substitut för existerande

Problematiska leverantörer är de svåraste leverantörerna som kombinerar 
en medioker prestanda med ett stort inflytande i företaget. Den huvudsakliga 
strategin är att minska beroendet av dem på ett sätt som inte ger negativa 
effekter på de nuvarande affärerna. Det innebär att företaget ibland 
måste bygga upp alternativa kapaciteter “i lönndom” då de problematiska 
leverantörerna annars skulle kunna hindra eller försvåra genomförandet av 
en sådan strategi. Exempel på åtgärder inkluderar:

• Säkra kommunikationen, även internt i företaget; dessa leverantörer 
har ofta ett bra internt nätverk eftersom många tidigare har ansetts vara 
strategiska.

• Förbered kapacitet hos flera leverantörer på ett sätt som gör det möjligt 
att snabbt flytta betydande volymer.

• Flytta produkter till andra leverantörer.

• Fasa ut produkterna och produktutveckla hos andra leverantörer.

Björnar är leverantörer, ofta små till mellanstora, med en exceptionellt bra 
prestanda och passform. Frånsett att de skapar ett tryck bland de existerande 
leverantörerna är de också de främsta kandidaterna för ett framtida strategiskt 
samarbete. Relationerna är ännu inte lika robusta som med de strategiska 
leverantörerna och björnar kan därför behöva extra omsorg t.ex. genom att:

• Anpassa produktpaketen för upphandlingen så att det blir möjligt för 
dessa leverantörer att maximera sin konkurrenskraft

• Erbjuda tillgång till konkurrenskraftiga komponent- och materialpriser 
genom ramavtal där volymerna från flera leverantörer samlats upp
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• Utveckla logistik och förpackningslösningar

• Undvika att belägga leverantören på sätt som skapar stora kast i volymerna 
och stor osäkerhet

• Ge dem benchmarking och kunskap från industrin

• Reducera den finansiella bördan bl.a. med korta betalningstider

 
Låga kostnader, björnar...

Under 2017 startade Aldi – en av de mest expansiva och kostnadsledande 
livsmedelsdetaljisterna i Europa och USA – flera initiativ för att stödja 
leverantörsbasen med aktiviteter som var speciellt riktade mot små 
leverantörer:

• Korta betalningstiderna från 33 till 14 dagar för små leverantörer

• Hålla stabila ordervolymer bl.a. genom att undvika kampanjer av 
typen “köp en och få en”.

• Säkra att leverantörerna inte behöver ta finansiella risker utan att 
Aldi bekräftar priser och volymer.

Tony Baines, inköpschef, säger: “Vi inser att kostnadstrycket genom hela 
försörjningskedjan ökar och sätter ett tryck på mindre företag i synnerhet. 
Att korta betalningsvillkoren till våra mindre leverantörer bör hjälpa till 
att lindra något av detta tryck.“ 

Aldi har de senaste fyra åren rankats som bästa kund av leverantörerna   i 
Groceries Supply Code of Practice.49

Man skulle enkelt kunna byta ut namnet Aldi mot Ikea, men hur kan 
kostnadsledande företag vara så generösa? Måste de inte göra tvärtom 
och trycka till leverantörerna mer än alla andra? 

Det handlar inte om att vara generösa utan om att se affären som en 
helhet, reducera de totala kostnaderna och stärka inflytandet!
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Vanliga leverantörer är enskilt betraktat tämligen ointressanta men samman-
taget levererar de ansenliga volymer. De har en medelmåttig prestanda och 
är därför de enklaste att byta ut. Företaget vill inte lägga mycket tid på dem 
var för sig, men gruppen behöver utvecklas och de allra bästa leverantörerna 
behöver filtreras ut och ges möjligheter till att ta sig vidare mot den strategiska 
positionen. Metoderna inkluderar:

...och goda relationer

• Kapital är billigare för stora företag som Aldi och Ikea än vad det 
är för små leverantörer. Därför sänks den totala kostnaden när 
betalningstiderna kortas.

• Att stabilisera ordervolymerna sänker produktionskostnaderna och 
betyder att leverantörerna kan beläggas med volymer närmare 
kapacitetstaket. Detta gör att fasta kostnader kan spridas ut och att 
priserna kan sänkas.

• Att minimera riskerna för ett stort antal leverantörer sänker de totala 
riskpremierna som leverantörerna individuellt behöver lägga på sina 
försäljningspriser.  

Dessutom får Aldi bra publicitet och har en moraliskt sund position i sina 
(förmodligen redan planerade) förhandlingar med leverantörerna.

Som en kontrast samlade Wal Mart också ihop sina leverantörer men 
krävde att de sänker sina priser med 15 procent bl.a. med motiveringen 
att Wal Mart, trots sin marknadsdominans, hade upp till 20 procent 
högre försäljningspriser än Aldi.50 

Men kanske har Wal Mart kommit fram till att även de behöver stärka 
samarbetet med leverantörerna. De har informerat leverantörerna om 
att inköpsteamen kommer att tillbringa mer tid i produktionen i syfte 
att stärka strategiska samarbeten, snabba upp beslut och utveckla nya 
möjligheter.51
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• Mät leverantörernas prestanda och fasa ut de sämsta

• Konkurrensutsätt leverantörerna med gradvis högre krav och inluderande 
av nya leverantörer som höjer genomsnittet.

• Använd RFP för att utveckla bättre lösningar och proaktiva leverantörer

• Effektivisera hanteringen av leverantörerna; orderläggning, betalning, 
distribution, reklamationshantering etcetera.

SUMMERING

Arbetet med strukturera och utveckla leverantörsbasen är både en strategisk 
anpassning av företagets utveckling med inköpsmarknaderna och ett taktisk 
lösande av prisproblem – pengar på bordet. Det görs genom att:

• Konsolidera eller omfördela volymer bland existerande leverantörer.

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

• Utveckla nätverket av leverantörer och underleverantörer.

Strategin för utvecklingen av leverantörsnätverket görs genom frågorna:

• Kan typen av leverantörer optimeras?

• Kan antalet leverantörer förbättras?

• Kan aktivitetskedjan organiseras på ett bättre sätt?

• Finns leverantörerna på rätt marknad?

• Kan existerande leverantörer användas bättre?

En hälsosam leverantörsstruktur är grundläggande för affären och det 
går inte att bota en dålig struktur genom att förbättra produkter eller 
försörjningskedjan. Det är en av orsakerna till att teamet kartlägger 
marknaderna innan arbetet med de enskilda leverantörerna fördjupas. Det 
intensivaste arbetet med leverantörsstrukturen kan vara tidkrävande och sker 
framförallt mellan inköpsprojekten och jag återkommer till det i beskrivningen 
av steget STYRA. 
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SKAPA VÄRDE MED PRODUKTERNA

Jag inleder med den s.k. Kraljicmatrisen som, även om den inte bara syftar mot 
produktförbättringar per se, positionerar produkterna utifrån leveransrisk 
och påverkan på vinsten i syfte att formulera en strategisk inriktning.

Figur 6.11. Ett vanligt sätt att illustrera Kraljicmatrisen
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Påverkan på vinsten mäts ofta med produkternas andel av den totala 
volymen. Ju större inköpsvolymer, desto större påverkan har produkterna 
på vinsten. Volymprodukterna placeras i högt i modellen; 80 procent av 
volymen i kvadraterna strategiskt och hävstång och de mindre produkterna 
i modellens nedre del. Leveransrisken beror på produkternas bristkostnad, 
antalet tillgängliga leverantörer och kostnaden för att byta ut dem. Ju färre 
leverantörsalternativ, desto högre leveransrisk. Modellen rekommenderar 
fyra inköpsstrategier beroende på position.

Peter Kraljic publicerade matrisen 198352 och den har sedan dess ökat 
i popularitet och används allt oftare på enskilda kategorier och inte bara i 
övergripande analyser. När den används på specifika kategorier blir det tydligt 
att den inte fungerar lika bra som på en företagsövergripande nivå. De mest 
uppenbara och väldokumenterade bristerna, är att modellen inte beskriver 
en utveckling av affären till en ny position och att den inte tar hänsyn till 
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leverantörernas förmåga och vilja. Den senare bristen, att modellen inte tar 
hänsyn till enskilda leverantörer, är grundläggande eftersom Kraljicmatrisen 
tar utgångspunkten i produkter och marknader, men ignorerar de specifika 
leverantörerna. Detta är orsaken till att modellen behöver kompletteras med 
en positionering av leverantörerna, vilket jag beskrev i föregående avsnitt.

Bristen på utvecklingsstrategi löses enkelt genom att man har två strategier 
i varje kvadrat: en för att behålla positionen respektive en för att utveckla 
affären till en ny53. Hur ser modellen ut när den är mer förändringsorienterad 
och med flera strategier? Den första justeringen är att byta ut ”påverkan på 
vinsten” mot ”värdepotential”. Det görs för att få fokus på möjligheter och 
inte bara på det som är stort idag. Justeringen är inte kontroversiell; den 

Kraljic som förändringsagent

Ett sortiment med tavelramar köptes i Asien hos ett större antal 
leverantörer och affären var icke kritisk.  Efterhand som volymerna växte 
blev svagheterna i systemet uppenbara och den manuella produktionen 
skapade kvalitetsbrister och problem med leveranser. Svårigheten 
var att skaffa fram material till rätt pris och kvalitet för de allt högre 
försäljningsvolymerna. Affären blev en flaskhals. Produkten gjordes om 
och man bytte ut trämaterialet mot en högdensitets träfiberplatta (MDF) 
som sveptes med fanér (ca 1 mm tjockt trä som klistras på plattan). 
Lösningen sänkte materialkostnaderna rejält och gjorde att kapacitet och 
kvalitet ökade avsevärt. Priserna sänktes och försäljningen ökade. Affären 
gick över till Kraljicpositionen hävstång då det fanns flera tillgängliga 
leverantörer som konkurrerade om volymerna. Ett projekt genomfördes 
tillsammans med en leverantör där man sökte en högrationell industriell 
produktion med målet att reducera det manuella arbetet till ett 
minimum. Ett koncept togs fram och en produktionslinje byggdes nära 
försäljningsmarknaden. Kapaciteten ökade igen, kvaliteten höjdes och 
priserna föll – med en ökad försäljning som ett brev på posten. Affären 
fanns nu i den strategiska positionen. 
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passar väl inom ramen för Kraljics övergripande rubrik ”inköps strategiska 
betydelse”54 och beskrivs bl.a. av Monczka et.al55. Detta sätt att positionera 
kräver en större förståelse för hela affären jämfört med påverkan på vinsten, 
som kan förenklas till en enklare mätning av volymerna. 

Figur 6.11.Kraljicmatrisen med fler strategier och värdepotential istället för påverkan på vinsten
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Nu justeras placeringen av produkterna i matrisen. Lågvolymsprodukter med 
stor potential placeras högre än i originalmodellen, medan stora produkter, 
t.ex. i slutfasen av livscykeln eller med sämre prestanda, placeras lägre. 
Nästa justering är att addera övergripande strategier så att varje position 
har strategier för att byta position respektive för att stanna kvar. Även detta 
är enligt Gelderman och van Weele56 brukligt hos erfarna användare. De 
beskriver möjliga strategiska inriktningar i varje position och jag bygger vidare 
på deras resonemang.

Flaskhals: Huvudstrategin är att eliminera flaskhalsen genom att förändra 
produktspecifikationen och/eller genom att identifiera nya leverantörer. 
För detaljister är det vanligt att man helt enkelt tar bort produkten om den 
inte har bra lönsamhet eller behövs av något annat skäl. Om flaskhalsen 
inte kan elimineras finns den ursprungliga Kraljicstrategin: säkra tillgången
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Icke kritiskt: Samordna volymer, eventuellt genom att först standardisera olika 
varianter till samma segment. Det primära syftet är att skapa synergivinster 
mellan produkterna och flytta affären till hävstång. Detaljister tar ofta bort 
även dessa produkter om lönsamheten är låg och om de kan ersättas med 
bättre alternativ. Om positionen behålls, säkras ett smidigt flöde med låga 
transaktionskostnader: beställningar, fakturering, upphandlingsprocesser 
m.m.

Hävstång: Utveckla samarbetet med de bästa leverantörerna. Gelderman 
och van Weele beskriver utvecklingen från hävstång till strategiskt som 
ett undantag. Jag har samma erfarenhet med undantag från affärer där 
värdeökningar kan används som ett medel för att stärka positionen på 
marknaden, t.ex. med pris-och-volym. Vill teamet behålla positionen, görs 
det med konkurrens och armlängds avstånd till leverantörerna.

Strategiskt: Kraljicmatrisen beskriver inköpsstrategin som ”resultat-orienterat 
partnerskap” men i den justerade matrisen ändras det till ”maximera 
affärsutvecklingen”. Men varför det? Är inte leverantörerna i den strategiska 
kvadraten bra? Förhoppningsvis, men man kan inte sätta ett likhetstecken 
mellan strategiska produkter och samarbetsformen med leverantörerna. 

Leverantörer från alla leverantörspositioner kan tillverka produkter som finns 
inom samtliga positioner i Kraljicmatrisen. Teamet kan t.ex. ha strategiska 
leverantörer som levererar hävstångsprodukter, vanliga leverantörer som 
tillverkar strategiska produkter och de kan ha problematiska leverantörer som 
producerar flaskhalsprodukter. Detta är bara ett par exempel av flera, men 
poängen är att Kraljicmatrisen inte kan ersätta en värdering och klassificering 
av leverantörerna

Matrisen fungerar som ett transparent verktyg och underlättar dialogen 
med affärsenheterna. Speciellt när produktstrategin och de kommersiella 
satsningarna kalibreras med förutsättningarna på inköpsmarknaden. 

Kan teamet fastställa en inköpsstrategi baserat på matrisen? Knappast. Den 
skulle bli förenklad och onyanserad. Gelderman och van Weele skriver: “Hur 
skulle man kunna härleda strategier från en portföljanalys som bygger på 
endast två grundläggande dimensioner? Egentligen är svaret enkelt: man kan 
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inte!”57. De skriver vidare att erfarna kategoriteam alltid arbetar igenom:

• Den övergripande affärsstrategin och situationen på försäljnings-
marknaden (respektive hos användarna vid indirekta inköp).

• Den specifika situationen på inköpsmarknaderna.

• De individuella leverantörernas förmåga och strategi.

Samtliga områden omfattas av inköpsprocessen. I de allra flesta affärer 
vill teamen dessutom göra en översyn av leverantörsstrukturen och en 
bedömning på potentialerna i försörjningskedjan. 

Kraljicmatrisen och leverantörspositioneringen är bland de bästa modellerna 
eftersom de enkelt visualiserar slutsatserna av en stor mängd väsentlig 
kunskap. De kompletterar varandra genom olika perspektiv där Kraljicmatrisen 
belyser förbättringar genom affärs- och produktrelaterade strategier och 
leverantörspositioneringen åskådliggör unika leverantörsstrategier.

PRODUKTFÖRBÄTTRING – VALUE ENGINEERING

Produktförbättringar är också ett bra exempel på hur undersökningen 
av hävstänger startar med en av framgångsfaktorerna men sprider sig 
för att omfatta eller beröra samtliga. Det vore t.ex. märkligt att studera 
produktförbättringar men att ignorera hur produkten påverkar frakt- och 
hanteringskostnader eller hur olika val av teknik och material påverkar 
företagets möjligheter på leverantörsmarknaden. 

Produktförbättringar syftar mot att höja värdet genom att förändra processer 
och aktiviteter som skapar kundnytta och kostnader. Arbetet görs oftast i olika 
steg där teamet först undersöker enklare potentialer för att gradvis komma 
till allt komplexare lösningar. Avsnitten kan se ut som följande:

1. Diagnos. Teamet inleder med att välja projekt och sätta mål. Några 
gynnsamma indikationer för valet av produkt är: stor volym, gammal 
teknologi, låg lönsamhet, och en framtida affärspotential. Ett mycket 
viktigt kriterium är att aktörerna i försörjningskedjan, även internt, kan 
motiveras och att de ser möjligheter att skapa pengar. Diagnosen görs 
främst i dialog med affärsenheter, leverantörer och underleverantörer. 
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2. Information. Nu samlar teamet relevant information om produkten t.ex. 
prognoser, teknisk dokumentation, produktkalkyler, resultat och andra 
viktiga slutsatser från de tidigare stegen i processen. 

3. Funktionsanalys. Här studeras produkten utifrån kund- och användar-
behov. Det är grunden till det fortsatta arbetet och leder förvånansvärt 
ofta till nya insikter. Teamet utvecklar också den övergripande försörjnings-
kedjan. De viktiga aktiviteterna beskrivs med: syfte, funktion, kostnad och 
kundnytta, dvs. kundernas betalningsvilja. De intressanta aktiviteterna 
bryts ner ytterligare. Distributionen kan t.ex. brytas ner i lastningstider, 
fyllnadsgrad, transportskador, väntetid vid lossning m.m. Dessa aktiviteter, 
och deras koppling till angränsande aktiviteter, undersöks djupare tills 
teamet kommer till en punkt där det inte är lönsamt att fortsätta. Det 
kan vara svårt att veta när man nått denna punkt och ofta kan teamet gå 
lite för djupt innan de konstaterar att det räcker. Det förekommer också 
att teamen analyserar konkurrenternas produkter i en så kallad ”product 
teardown” där produkterna bryts ner i aktiviteter och funktioner som 
granskas avseende kundnytta och kostnader.

4. Kreativitet och utvärdering. Som ett stöd i problemlösningen kan teamet 
undersöka områden som historiskt har gett företaget framgångar. Inom 
möbler och lätt industri hittas de flesta möjligheter i varianter och 
förändringar inom fem områden:

a. Förbättra distributions- och affärsförutsättningar, exempelvis: Finns 
potentialer genom en förbättrad produktmix och/eller i ökade 
volymer? Kan satsstorlekarna i produktionen ökas, ställtiderna 
minskas eller maskinutnyttjandet förbättras? Kan lager- och 
distributionskostnader reduceras genom förändring av förpackningar? 
Var i försörjningskedjan är lagerhållningen mest effektiv? Är det 
möjligt att förändra försörjningskedjan t.ex. genom att dela upp 
produkten i fler (eller färre) moduler och köpa in dem annorlunda? 

b. Förändra material och komponenter. Även här finns det många möjliga 
vägar t.ex. att ersätta komponenter med ett mer kostnadseffektivt 
substitut eller utveckla komponenter som reducerar tiden för att 
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hantera eller montera de kompletta produkterna. Flera av exemplen 
i boken har förändringar i materialet som samtidigt möjliggör 
effektivare tillverkningstekniker. Om komponenten köps för dyrt, 
dvs. ett prisproblem, kan det hanteras på samma sätt som för färdig 
produkt och teamet kan med/utan/via leverantörer, göra ett komplett 
inköpsprojekt för komponenten. 

c. Förbättra viktiga processer. Omarbeta viktiga aktiviteter och flask-
halsar t.ex. Förpackningsavdelningen i planmöbelsfabriker, som ofta 
har mycket manuellt arbete; poleringen av bestick, som är smutsig, 
orsakar kvalitetsproblem och är arbetsintensiv; eller materialet i 
bordsben som kan vara dyrt och arbetsintensivt. Förbättringar inom 
dessa områden innebär ofta användning av ny teknologi. Områdena 
där teamet söker lösningar varierar mellan olika segment.

d. Designa om hela produkten. Omkonstruktion görs det när det är 
många brister i konstruktionen som inte kan lösas genom enklare 
förbättringar. Detta är i praktiken detsamma som en helt ny produkt-
utveckling. 

e. Skapa en skräddarsydd produktion. Detta kan göras både för kompletta 
produkter och för komponenttillverkning. Det är i dessa upplägg 
som de största fördelarna skapas genom en total specialisering av 
resurserna och genom att experter från leverantören och företaget 
fokuseras mot en gemensam material- och teknikutveckling.  

5. Utveckling, beslut och genomförande. Det finns inga standardiserade 
metoder och arbetet beror på projektets omfattning.

Fördelarna med olika steg är att många kan arbeta med enklare nivåer och 
när större potentialer finns, och resurser är tillgängliga, kraftsamlar företaget 
mot en komplett analys. Det låter kanske inte så märkvärdigt, men det är 
skillnaden mellan att ha en mångfald av förbättringar eller bara en handfull. 
De mindre förbättringarna har dessutom flera betydelsefulla uppgifter: de 
leder till resultat som sammantaget är av betydande storlek och de bidrar 
till att organisationen ökar sin kompetens och gradvis utvecklar allt fler 
kvalificerade lösningar.
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Om de första fyra stegen, DEFINIERA t.o.m. FÖRBÄTTRA, drivs som ett 
fokuserat projekt, hinner teamet ofta inte utforska de mest omfattande 
produktförbättringarna, t.ex. att skapa nya produktionslinjer. De görs då 
i steget STYRA där man långsiktigt utvecklar nya lösningar bl.a. genom 
teknikprojekt med leverantörerna. 

ATT GÖRA RISKER HANTERBARA

Karaktären på risker och på hur de hanteras varierar mellan branscher och 
industrier. Heminredning har förhållandevis låga kvalitetsrisker jämfört med 
exempelvis sjukvårds- eller fordonsindustrin då tillåtna avvikelser är större 
och konsekvenserna vid eventuella fel är mindre och enklare att åtgärda. 
Konsumentprodukter är dessutom sällan del av ett komplext system där 
avvikelser i försörjningen på en produkt stannar hela försäljningen. 

De övergripande och systematiska riskerna, som de för miljö, produktsäkerhet, 
valutaförändringar, försörjningsrisker, lagkrav, hanteras oftast genom policys 
som varje team är ansvariga att följa – eller söka undantag för. De vanligaste 
riskerna som teamet direkt ansvarar för, är att hitta lösningen på de som 
uppstår i förändringar av produkter, leverantörer eller försörjningskedjan. En 
lämplig startpunkt kan vara att identifiera dem t.ex. på ett sätt som illustreras 
med i figur 6.12.

Riskanalysen är summeringen av sannolikheten för att riskfaktorn ska inträffa 
multiplicerat med påverkan på företaget. Påverkan kan uttryckas som 
vinst och/eller som utvecklingen av företagets varumärke. Summeringen 
är den visuella översikten som byggs upp av underliggande kriterier t.ex. 
ensamförsörjning, företagets andel av produktionen, kvalitetssystem m.m. 

Analysen kan göras med startpunkt i viktiga produkter eller leverantörer och 
den tar ofta utgångspunkten i de risker som uppstår som en direkt konsekvens 
av förändringarna teamet vill göra. Det är med dessa som teamet ger sig ut 
i det okända; de normala riskerna är kända sedan tidigare och omhändertas 
som en del av den normala planeringen. 
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Figur 6.12. Exempel på summering/illustration av risker
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Det är inte möjligt att här beskriva alla risker och lösningarna på dem, men 
några vanligt förekommande synsätt är att:

• Hitta sätt att testa! Tester och prototyper kan göras snabbt och kostnads-
effektivt inom flera områden och de kan ersätta långa abstrakta 
diskussioner och skära igenom en myriad av uppfattningar. Tester flyttar 
frågan från teori till verklighet och min uppfattning är att företag och 
team ofta underskattar kraften i dem. 

• Undvika riktigt stora förändringar med flera framgångsfaktorer samtidigt. 
En helt ny produkt, med en helt ny leverantör, och ett helt nytt sätt att 
distribuera kan få så komplexa riskscenarion att de blir svårhanterliga. 
Detta fick KFC – Kentucky Fried Chicken – i Storbritannien erfara när 
de 2018 utan tester bytte distributionsleverantör till DHL, med ett nytt 
centraliserat sätt att distribuera produkterna på. Resultatet blev att 
kycklingen tog slut efter ett par dagar (inte så bra om man bara säljer 
kyckling) och 600 restauranger fick stängas58.

• Bygga scenarier och arbeta igenom hur dessa scenarier kan hanteras om 
de inträffar. Metoderna inkluderar ibland att bygga buffertar, exempelvis 
genom högre lagernivåer eller genom att reservera extra kapacitet hos 
en leverantör som snabbt kan komma igång om det skulle behövas.
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• Identifiera flaskhalsar och kritiska punkter. Flaskhalsar styr den totala 
kapaciteten i produktion och distribution och det är endast genom 
att öka kapaciteten hos dem som den totala kapaciteten kan ökas. 
Motsvarigheten till flaskhalsar inom produktkvalitet kallas för ‘critical to 
quality’ och det är de aktiviteter och funktioner som är allra viktigast/
svårast. Genom att identifiera flaskhalsarna, kanske de 2-3 viktigaste (när 
en flaskhals tas bort uppstår en annan!) kan teamet enklare förbereda, 
bygga scenarion och skapa reservplaner för olika händelser. 

Alla förändringar innebär risker men affärsverksamhet innebär inte att målet 
är att undvika dem, utan att göra dem hanterbara. Stora processdrivna företag 
tenderar att bli överdrivet rädda för risker och jag ser två stora orsaker till det:

Motsträviga stödfunktioner. De är specialister inom sitt eget område som 
sällan blir belönade för framgången men som desto oftare blir klandrade 
för misslyckanden som sker inom det egna verksamhetsområdet. Detta kan 
underblåsa en ovilja att göra förändringar överhuvudtaget.

Kortsiktigt tänkande. Om företaget summerar kostnader som uppstår 
omedelbart med förändringen och jämför det mot en vinst som endast 
beräknas för en kortare tid, måste uppsidan vara exceptionellt stor för att 
förändringar ska löna sig. Långsiktigt tänkande uppmuntrar till risktagande då 
vinsterna sett över tid kan vara betydande.

STRATEGIUTVECKLING

En av utmaningarna med att utveckla en inköpsstrategi är att förändringar 
av en framgångsfaktor påverkar de andra. Om teamet t.ex. förändrar 
produkten genom att standardisera komponenter eller genom att dela 
upp aktiviteter på flera leverantörer, påverkas hela försörjningskedjan och 
leverantörsstrukturen, inklusive vilka leverantörer och inköpsmarknader som 
är intressanta. Denna växelverkan mellan olika aktiviteter gör att en linjär 
problemlösning blir omöjlig och det skulle vara som att måla Golden Gate-
bron: när en del är klar har den andra börjat rosta. Dessutom är perspektiven 
så många att det inte finns tid eller resurser att undersöka – eller att försöka 
räkna igenom – alla varianter. 
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Richard Feynman, nobelpristagare i fysik 1965, beskrev den vetenskapliga 
processen: 

Först gissar man, sen beräknar man vad gissningen förutsäger och 
slutligen jämför man förutsägelsen med verkligheten. Om verkligheten är 
annorlunda, var gissningen fel. Det gäller oavsett hur mycket man gillar 
idén och oberoende av hur smart man är eller vad man heter59. 

Teamen använder en liknande metod och utvecklingen av en strategi kan 
göras ungefär som följande:

• Skapa arbetshypoteser på den eller de hävstänger som verkar ha de bästa 
förutsättningarna för att förbättra framgångsfaktorerna (som Feynmans 
gissning). Arbeta igenom framgångsfaktorerna med de relevanta frågorna 
tills önskat resultat kan uppnås – när pengarna finns på bordet.

• Knyt ihop till en komplett inköpsstrategi genom att bekräfta riskhantering, 
strategisk position och enkelheten att implementera. Med strategisk 
position menar jag att genomförandet innebär att företagets inflytande 
och handlingsutrymme stärks inför nästkommande upphandling. 

Metoden att arbeta med hypoteser spar tid och skärper fokuset ungefär som 
vid en läkarundersökning. Läkaren använder dialoger och provtagningar för 
att ringa in hypoteser och testar sedan olika varianter tills grundorsaken hittas. 
Det skulle vara ytterst opraktiskt och ta alldeles för lång tid att undersöka 
patienterna från topp till tå vid varje tillfälle. Kategoristyrt inköp fungerar på 
samma sätt. Skickliga team utvecklar förmågan att diagnosticera, att göra allt 
träffsäkrare hypoteser, och de testar sig fram och utvecklar lösningar som tar 
kategorin mot målen. 

Beroende på vilken hävstång som granskas undersöks framgångsfaktorerna 
med olika perspektiv, t.ex. om teamet undersöker “utnyttja skaleffekter” vill 
de bl.a. förstå hur kostnadskalkylerna ser ut, hur mycket lediga kapaciteter som 
finns och kostnaderna för att öka kapaciteter. Vinsterna balanseras vid behov 
mot en ökad distributionskostnad – om lösningen innebär en konsolidering 
som placerar tillverkningen längre från mottagande enheter som varuhus 
eller fabriker. När teamet undersöker “utveckla leverantörsstrukturen” 
kan det stora arbetet vara att identifiera lämpliga tillverkare på en specifik 
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marknad. Men även om perspektiven skiljer sig åt, är framgångsfaktorerna 
produkter, leverantörsbasen och försörjningskedjan sammanvävda i en helhet 
och granskningar kommer förr eller senare att beröra alla tre. Sökandet 
efter förbättringar i försörjningskedjan kommer att avslöja möjligheter eller 
konsekvenser på produkter och leverantörsbasen och vice versa. 

Figur 6.13. En schematisk skiss på växelverkan mellan hävstänger och framgångsfaktorer
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Utveckla bä�re produkter

ETT KÖRSCHEMA FÖR STRATEGIUTVECKLING

1. Skapa arbetshypoteser. Teamet summerar informationen, positionerar 
segmenten och leverantörerna samt skapar arbetshypoteser. Utmaningen 
är att hitta och utveckla de 20 procent av hävstängerna som kommer att 
driva 80 procent av resultatet. När de är identifierade, faller de många och 
mindre aktiviteterna på plats, nästan av sig själva. Hypoteserna innehåller 
inledningsvis ofta flera scenarier från olika hävstänger men de hjälper 
teamet att prioritera bland en myriad av idéer och att inte fastna i detaljer. 

2. Driv undersökande projekt. Teamet bedömer hypotesernas potential, 
enkelheten i genomförandet och hur de bidrar till en långsiktig utveckling. 
Den begränsande faktorn är oftast tillgången till resurser. Projektgruppen 
leder arbetet främst inom övergripande och prioriterade aktiviteterna. 
Andra resurser t.ex. inköpskontor, specialister, leverantörer, affärsägare 
och intressenter, engageras i högre utsträckning i projekt som ligger i 
deras eget intresse men som samtidigt gynnar helheten. Marknader 
undersöks, potentiella leverantörer identifieras och produktförbättringar 
pågår hos flera leverantörer.
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3. Arrangera kreativt undersökande diskussioner. Transparenta diskus-
sioner är en av de viktigaste ingredienserna genom hela processen. De 
används både för enskilda frågor och för projektet som helhet. Principen 
är att den som äger den aktuella frågan beskriver tankar, problem och 
slutsatser genom ett flöde som gör det möjligt för gruppen att förstå 
bakgrund, sammanhang och slutsatser. Presentationen innehåller 
minimalt med text och den bygger på visuella modeller. Deltagarnas 
uppgift är att kreativt granska innehållet, bidra med egen kunskap och att 
ställa besvärliga frågor. 

Några viktiga punkter:

- En bekväm och avslappnad miljö där alla sitter ner. Om problemägaren 
står framför flera sittande personer skapas en känsla av formell 
presentation och ”jag och dem”. 

- Bjud in personer som kan ställa frågor. En lämplig storlek på gruppen 
är fyra till sex personer.

- Använd gärna en coach. Coachens främsta uppgift är inte att delta i 
problemlösningen utan att stödja processen. Det viktigaste är att inte 
fastna i detaljer och att stödja den eller de som presenterar. De kan 
uppleva diskussionen som mycket ansträngande.

- Växla mellan kreativ brainstorming och kritiskt granskande bl.a. med 
“fem varför” – ett sätt att komma till botten på frågorna.

- Tydliggör det riktiga målet och sortera bort allt som inte handlar om 
att lösa det. Här försvinner oftast 80 procent av all onödig information.

- Testa lösningen med tankeexperiment. Vad skulle hända med affären 
om man gör det som föreslås? Hur skulle leverantörerna reagera? Om 
det är ett svårt område, ta ut en enskild produkt och visualisera hur 
den går igenom frågorna, från material till kund.

- Använd kända och enkla modeller för att illustrera och analysera 
situationer. Leverantörspositioneringen, SWOT, Kraljicmatrisen och 
frågan ”Var är pengarna?” är enkla modeller som fungerar bra i 
diskussionerna. 
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- Sök efter liknande tidigare situationer och granska hur de löstes. Vilka 
är likheterna/skillnaderna och vad kan man lära av tidigare resultat? 

Diskussioner är inte bara en problemlösning, utan även en metod för att 
kvalitetssäkra slutsatser, aktiviteter och strategin som helhet. Det kan vara 
speciellt ansträngande för individerna i teamet att lägga fakta på bordet 
och utsätta sina slutsatser för granskning. Men det är en av de viktigaste 
aktiviteterna för att skapa kreativa lösningar, lärande och kvalitetssäkring. 
Studier har också visat att grupper som debatterar producerar väsentligt 
fler idéer än de som inte öppnar upp för kritik och diskussion60. Argyris 
och Schön, som har forskat i praktiskt lärande, menar dessutom att 
lärande organisationer främst skapas genom problemlösning i grupper 
där alla får tillgång till samma information61.

4. Hämta enkla resultat. Om det inte hindrar eller försenar större möjligheter. 
Ibland kan de enkla resultaten vara så stora att de är ekonomiskt viktiga, 
men även mindre resultat kan ha ett stort värde för motivationen av 
teamet, intressenterna och affärsägarna.

5. Gör risker hanterbara. Enligt tidigare resonemang.

Teamet arbetar igenom punkt ett till fem, fram och tillbaka; verifierar, 
förändrar eller förkastar aktiviteter och hävstänger tills tillräckligt med pengar 
finns på bordet och målen kan nås. 

6. Besluta strategin. När teamet har utvecklat strategin och de viktigaste 
aktiviteterna – och innan de rekommenderar den för styrgruppen – 
utmanas den genom att väl valda och kompetenta personer bjuds in 
till en kreativ diskussion. Teamet presenterar hur de tänker, varför och 
vilka resultat som förväntas. Teamet får nästan alltid nya uppslag och 
förbättringsidéer på hur de kan lösa uppgiften.

7. Planera taktiken. En av de viktigaste sakerna är hur information och 
sekretess hanteras. Det är kanske inte viktigt i mindre företag, men i stora 
är det avgörande. Organisationer läcker som såll och även om teamet 
inte vet exakt var det läcker eller hur mycket, är all information utanför 
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kärnteamet designad så att läckage gynnar affären – åtminstone inte 
skadar den. Det innebär inte att teamet kommunicerar lite, tvärtom, det 
pågår massor av kommunikation men den anpassas till syftet. 

REFLEKTIONER

HUR DJUPT BEHÖVER TEAMET ARBETA?

Processen i sin helhet handlar om att följa minsta motståndets väg och att så 
snabbt som möjligt hitta de effektivaste hävstängerna som leder till betydande 
förbättringar av produkter, leverantörsbasen och/eller försörjningskedjan. 
Det är ungefär som en massör som med svepande rörelser testar musklerna 
och startar en djupare bearbetning där det gör ont. På samma sätt undersöker 
teamet kategorin i ett flöde som gradvis fördjupas: incikationer, hypoteser 
och analyser – med leverantörer, på produkterna och i försörjningskedjan – 
och de går djupare i områden som verkar intressanta medan övriga läggs åt 
sidan.

Det mest komplicerade kategori jag har arbetat med bestod av 2.000 
produkter som var indelade i ett 20-tal segment och med en årlig inköpsvolym 
på 5 miljarder kronor. Målet var att skapa en betydande kostnadssänkning 
och att samtidigt utveckla en strategi och en leverantörsstruktur, utformad 
för en 3-årsperiod. Projektet omfattade ett 100-tal inblandade leverantörer 
utspridda över hela världen. Av olika skäl valde vi att genomföra ett projekt 
med alla 20 segmenten samtidigt. 

I denna affär gjordes ett intensivt arbete på cirka 60 procent av aktiviteterna i 
framgångsfaktorerna och på ett djup som berörde underleverantörer, material 
och maskintillverkare. Det är ovanligt att komma över 30 procent och många 
affärer klarar sig med en ännu lägre belastning; flera kan man t.o.m. lösa efter 
förstudien i stegen DEFINIERA och MÄTA. Dessa 30 eller 60 procent är aldrig 
jämt fördelat på samtliga framgångsfaktorer, utan görs med olika fokus i de 
varierande projekten beroende på situationen. Teamet behöver med andra 
ord ha en bra metodik för att hitta rätt hävstänger. 

Ett annat sätt att schematiskt visa arbetsbelastningen är:
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Figur 6.14. En schematisk skiss på arbetsbelasningen i steget ANALYSERA
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När teamet är överens med styrgruppen går de vidare till arbetet som ger den 
högsta pulsen i hela projektet: genomförandet. Sanningens ögonblick! Har de 
gissat rätt? Har de missat något? Är strategin tillräckligt bra för att leverera de 
avsedda resultaten?
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7. Sanningens ögonblick
“Tur är det man har när förberedelser möter möjligheter.” – Lucius Annaeus Seneca. 4 f. 

Kr–65 e.Kr.

Figur 7.1. Aktiviteterna i steget FÖRBÄTTRA
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UPPHANDLING
Det är en relativt vanlig missuppfattning att konkurrensinriktade upphand-
lingar ger goda resultat med automatik. De som är trygga i denna över-
tygelse har som främsta verktyg, ibland t.o.m. som det enda, att lösa alla 
inköpsproblem genom att samla upp så många leverantörer som möjligt och 
låta dem bjuda på affären. Men beroende på situationen, förberedelserna 
och på genomförandet, kan en upphandling leverera allt från höjda priser 
och försämrade relationer till sänkta kostnader och fördelar mot marknaden. 
Riktigt bra upphandlingar kännetecknas av:

• Ett betryggande antal lämpliga leverantörer som vill tävla om affären.

• Tillräckligt med identifierade möjligheter för att kunna nå målsätt-
ningarna. 

• Externt och internt inflytande som räcker för att utveckla affären.

Ovan tre punkter är aktiviteter som slutförs antingen i steget MÄTA eller i 
ANALYSERA. Dessutom behövs:

• En upphandling som inte bara har prisfokus. Teamet använder den för 
att gå djupare i försörjningskedjan, i leverantörernas kalkyler och i olika 
varianter att lösa uppgiften.

• En upphandlingstaktik som maximerar de givna förutsättningarna.
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• En väl genomtänkt och planerad upphandlingsprocess som genom-förs 
med hög precision. Teamet föregår med gott exempel genom att inte 
själva orsaka förseningar eller förvirring. Detaljer är kvalitetssäkrade och 
leverantörerna, eventuellt från olika världsdelar, kan enkelt förstå vad de 
förväntas göra.

Men vart tog de prioriterade leverantörerna vägen? Deltar de i en 
konkurrensutsatt upphandling? De allra flesta deltar men de har en 
annorlunda startpunkt än övriga leverantörer. Många har en betydande 
andel av sin volym under långtidskontrakt; de är väl rustade genom ett långt 
utvecklingsarbete och de bör ha alla möjligheter att vara konkurrenskraftiga. 
Om de inte är det, är det en riktig väckarklocka. De produkter som inte är 
bundna av längre kontrakt är med i upphandlingen, oavsett vilken typ av 
leverantör som tillverkar dem idag. 

Fram till denna punkt har processen kännetecknats av problemlösning 
med struktur men från och med nu vänds ordningen till struktur med 
problemlösning. Teamet har en bra uppfattning om vägen fram, men det 
krävs ett precisionsarbete för att förverkliga resultaten. Upphandlingen är 
uppdelad i (a) förberedelser, (b) RFQ/RFP och (c) förhandling. 

A. FÖRBEREDELSER

Teamet inleder med att pricka av checklistan och dubbelkontrollera viktiga 
detaljer:

• Är tillräckligt många kvalificerade leverantörer involverade? Hur stor 
kapacitet har de? Vilka volymer/produkter vill de leverera?

• Till vilken grad är de potentiella leverantörernas förmåga verifierad? 
Finns det leverantörer som är tveksamma? Kan de enkelt verifieras? Är 
de nödvändiga? 

• Är den tekniska dokumentationen uppdaterad? (Här gäller naturligtvis 
inte någon 80/20 regel. Allt ska vara helt korrekt.)

• Finns en plan för godkännande av prover, inklusive kapacitet i 
testlaboratorier? 
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• Är de kommersiella förutsättningarna, prognoser m.m., uppdaterade och 
aktuella?

• Har teamet nödvändiga resurser för att hantera hela processen? 
Analytiker, teknisk kompetens och resurser från affärsenheterna?

Upphandlingsprocessen planläggs med aktiviteter på dagsnivå. En av de 
viktigare ingredienserna är att hålla ett högt tempo med en klar tidsplanering 
då både leverantörerna och företaget måste kunna planera in resurser. Viktiga 
nationella och religiösa helgdagar respekteras och i vissa affärer anpassas 
hela upphandlingen till skördesäsongen för att säkra priser och tillgång. 
Processen måste fungera enligt tidsschemat; om förseningar tillåts, börjar 
hela upphandlingen halta och det är lätt att tappa fotfästet. Ju större projekt, 
desto högre krav på precision. 

Teamet skapar nu underlaget för leverantörernas offerter, ofta en “RFQ – 
Request For Quotation”, som är en anbudsförfrågan där leverantörerna 
ombeds lämna offerter på definierade produkter och villkor. Det är också 
vanligt att använda en så kallad “RFP – Request For Proposal” som även 
uppmuntrar leverantörerna att ge förslag på nya lösningar och varianter. 

Teamet beslutar vilken information de ska be leverantörerna om: 
vilka alternativ de ska erbjuda priser på, vilka scenarier som sparas till 
förhandlingarna och om produkter ska grupperas till paket. Det normala är 
att teamet ber leverantörerna om ett grundpris, med en angiven volym på 
produkterna, för att fortsätta med frågor om rabattsatser för olika varianter, 
exempelvis:

• Högre volym på produktfamiljerna. De största familjerna, där man ibland 
arbetar med dubbla leverantörer, kan delas upp i paket t.ex. med en 
grundoffert på 25 procent av volymen och leverantörerna får erbjuda 
rabattsatser för 50 respektive 75 procent av volymen.

• Högre total volym. Till skillnad från förra punkten är detta inte 
nödvändigtvis samma produkter, utan volymökningar hos leverantören 
som helhet.
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• Långtidsavtal. Längden och rabatten på dessa avtal beror bl.a. på vilka 
förutsättningar det ger leverantören:

- Möjliggöra investeringar i specialiserade maskiner med högre 
effektivitet, lägre kostnader och bättre kvalitet. 

- Ett längre avtal innebär att leverantören kan utnyttja erfarenhets-
kurvan. Fenomenet upptäcktes i USA på 20-talet och visade att 
antalet mantimmar sjunker med 20 procent varje gång man 
fördubblar antalet producerade enheter. I en studie 1995 bedömdes 
erfarenhetskurvan på enklare industriprodukter vara 10 procent62. 

Teamet förväntar sig med andra ord att ett längre kontrakt ska betyda 
sjunkande tidsåtgång per styck, vilket också händer i verkligheten. Vinsten 
kan tas ut i sänkta kostnader eller genom att öka volymerna. Det är nästan 
alltid en bättre affär att öka volymerna jämfört med att spara in på personal, 
speciellt om det är möjligt utan tilläggsinvesteringar. Besparingen genom 
att säga upp tio procent av produktionspersonalen är, beroende på industri, 
kanske en procent på priset. En ökning av ordervärdet med tio procent ger 
motsvarande ökning av bruttovinsten, vilket med 40 procent ursprunglig 
bruttovinst betyder att vinsten ökar med fyra procentenheter. Dessutom får 
företaget oftast inte del av leverantörens egna besparingar medan effekterna 
av eventuella volymökningar är en fråga som förhandlas.

• Riskpremier. Exempelvis för förändringar med valutor, materialpriser och 
försäljningen. Vid längre avtal är det vanligt att specificera valutakurser 
samt materialkostnader och att förändringar av dessa, med en 
överenskommen procentsats, leder till revidering eller omförhandling 
av priserna. Teamet bör inte diskutera längre avtal utan att klargöra 
hur stor riskpremie leverantören arbetar med – och undersöka hur den 
kan minimeras. Ibland kan den totala kostnaden för riskerna reduceras 
genom att den tas över av företaget t.ex. genom att garantera volymer 
eller genom att överta valutarisken. Det är speciellt lönsamt när kunden 
är stor i relation till leverantören och kan balansera riskerna i en portfölj, 
med samma princip som vilket försäkringsbolag som helst.
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• Olika varianter på produktkonstruktioner. Det kan antingen vara på 
tidigare specificerade varianter (RFQ) eller priser på leverantörernas 
egna förslag (RFP).

Frågorna teamet använder är inte slumpmässigt påhittade; de väljs och 
utformas ur en gedigen förståelse för potentialerna och leverantörernas vilja. 
Teamet har en bra överblick över hela situationen och vad leverantörerna 
är mest intresserade av. Men de bör vara sparsamma med varianter i RFQ. 
De bör inte vara mer än två eller tre. Om de är för många hanteras de inte 
med den respekt de förtjänar. Har teamet fler, kan de med fördel sparas 
till förhandlingarna. Det finns också individuellt utformade scenarier för de 
viktigaste leverantörerna, som också sparas till förhandlingarna. Ytterligare 
punkter i förberedelserna:

• Sekretessavtal. Teamet kommer att be om mycket information och 
leverantörerna kommer bara dela med sig om de har förtroende för att 
informationen hanteras på ett riktigt sätt.

• Besluta regelverket. Vad gör teamet om en leverantör vägrar visa 
produktkalkyler? Vad gör de om någon är tre dagar försenad? De flesta 
team tycker att det är hanterbart med leverantörer som vägrar lämna 
in produktkalkyler. De är ganska få, om ens några. Dessa leverantörer 
kan inte få någon detaljerad feedback men i övrigt tävlar de som övriga. 
Förseningar betyder i majoriteten av fallen att leverantören utesluts. Det 
kan tyckas vara strikt, men om leverantören börjar med att vara försenad 
säger det något om deras förmåga och intresse för affären.

• Principer för utgallring. Det kommer att finnas naturliga punkter där 
teamet skiljer sig från leverantörer, speciellt vid RFQ1 och RFQ2. Nästan 
alla processer mår bra av två prisförfrågningar innan förhandlingarna. 
Det är också bra att ha en riktlinje för hur många leverantörer som ska 
skiljas ut vid varje tillfälle. När teamet har bra med inflytande och många 
leverantörer, kan de informera leverantörerna om dessa principer – för att 
hjälpa dem att göra sitt bästa och inte spara på krutet till förhandlingarna 
( skiss på fig. 7.2). 
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         Figur 7.2. Antalet leverantörer vid de olika faserna i upphandlingen

• Information. Hur ska informationen hanteras internt? Vem ska hålla 
i databasen? Var ska informationen sparas? Vad lämnas ut från 
kärnteamet? Vilka system ska användas?

• Uppstartsmöte med leverantörerna. Syftet är att ytterligare öka intresset 
samt att tydliggöra upphandlingen och sammanhanget. Det kan vara allt 
från individuella diskussioner med leverantörerna till större övningar 
med hundratals personer. Uppstarten inkluderar:

- Marknadsföring av företaget, affären och förträffligheten med ett 
samarbete.

- En kommersiell bakgrund och målen för upphandlingen.

- En detaljerad beskrivning av processen, spelreglerna och en 
introduktion av IT-systemet.

B. RFQ/RFP

Den mekaniska hanteringen av förfrågningar och offerter görs enklast i ett 
internetbaserat system som kan hantera dokumentation, som säkrar att alla 
får samma information och som underlättar hanteringen av offerter, kalkyler 
och scenarier.  
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Det är viktigt att frågorna teamet ställer i RFQ kvalitetssäkras så att de 
inte kan missförstås. De formuleras också så att svaren är korta och enkelt 
kan summeras och jämföras. Om teamet vill att leverantören ska ange 
kostnaden t.ex. för en metallprofil, behöver de specificera vilken kostnad: 
formatsågad eller inte, med eller utan materialhanteringskostnad, brutto- 
eller nettoförbrukning och med eller utan vinst.

RFQ är ingen förhandling och det främsta instrumentet är jämförelser och 
feedback. RFP går däremot djupare med diskussioner och problemlösning. 
Återkopplingen på leverantörernas RFQ-svar är skräddarsydd för varje 
leverantör och har en kort beskrivande del som redogör för deras 
övergripande position i relation till andra leverantörer samt en jämförelse av 
viktiga komponenter (fig. 7.3). 

Figur 7.3. Exempel på kalkylfeedback till leverantören 

 

Det är inte ovanligt att skillnaden mellan enskilda leverantörers erbjudande 
i RFQ1 och 2 är större än fem procent. RFQ 2 avslutas med ytterligare en 
återkoppling till leverantören och en inbjudan till fortsatta diskussioner – eller 
ett tack för denna gång.

C. FÖRHANDLING

Rubriken förhandling kan ge det felaktiga intrycket att det är en isolerad 
aktivitet som sker vid ett enda tillfälle. I själva verket är en stor del av hela 
processen en blandning mellan problemlösning och förhandling. Diskussioner 

Rörliga kostnader Lev A Skillnad mot konkurrenterna

Metall, Plåt 24
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Beslag 12
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vid leverantörsbesök, information som sprids internt och externt; all 
kommunikation är en del av hur teamet skapar en gynnsam position. 

När teamet kommer till förhandlingsbordet är de väl förberedda. De vet 
mer om inköpsmarknaden än vad många av leverantörerna gör och de är 
väl förtrogna med kostnader och värdekedjor. Oseriösa leverantörer är 
bortrensade och det mesta av ”hästhandeln” har försvunnit. Teamet har en 
bra uppfattning om vad leverantörerna söker och leverantörerna vet i sin tur 
vad teamet frågar efter. Förhandlingen får ett stort inslag av resonemang 
och problemlösning – även om anspänningen kan vara högst påtaglig. 
Förberedelserna inkluderar:

• Relevant information om leverantören med minst:

- Konkurrenskraft per sortiment och totalt för leverantören.

- Nuvarande affär, volymer, sortiment, utveckling och prestanda.

- Resultat RFQ inklusive styrkor/svagheter jämfört med andra 
leverantörer.

- Leverantörens troliga målsättningar.

- Teamets mål med förhandlingen.

- Olika scenarier och möjliga förhandlingseftergifter.

• Det är en fördel om viktiga personer från affärsenheterna och intressenter 
deltar i förhandlingarna, både för att bidra och för att skapa ett gemensamt 
ansvar för de beslut som fattas.

• Om teamet har ett större segment är det särskilt viktigt att de kan 
simulera hela situationen efterhand som olika varianter blir diskuterade. 
Vad innebär det för den totala affären om leverantören erbjuder lägre 
priser på en produkt med 20 procent högre volym?

• Uppdelning av rollerna är alltid viktigt, speciellt om förhandlingsteamet 
inkluderar deltagare som inte är vana vid förhandlingar eller som inte är 
helt införstådda med processen. 
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• Leverantörerna bjuds in i turordningen: minst intressanta först och de 
mest intressanta sist. Det innebär att teamet inledningsvis testar gränser, 
hypoteser och förhandlingsupplägget bl.a. som förberedelser för de 
tyngre diskussionerna. De gör sällan överenskommelser med de sämre 
under förhandlingen, men det kan göras med de bästa.

• Varje förhandling avslutas med att viktiga punkter dokumenteras och 
undertecknas av båda parter.

Hur stor är potentialen i förhandlingar? Förhandlingar har två centrala 
uppgifter: att skapa värde respektive att fördela det. I den typ av process 
jag beskriver är värdeskapandet i slutförhandlingen ofta mindre. Affärerna 
har blivit ordentligt genomlysta redan i de tidigare stegen och en stor del av 
pengarna ligger på bordet. Potentialen i fördelningen av pengarna, dvs. mer 
eller mindre kvalificerade varianter av ”om ni gör A så gör vi B”, kan vara större. 
Min erfarenhet från dessa processer är att två till fem procent besparing, 
jämfört med RFQ 2, är vanligt. Variationen mellan enskilda leverantörer är 
dock stor.

Utöver direkta besparingar handlar förhandlingen också om att knyta ihop 
säcken. Frågor som kanske inte varit de tyngsta i processen diskuteras nu, 
t.ex. en fortsatt utveckling inom logistik, produktutveckling eller kvalitet. 
Listan kan vara lång, men poängen är att teamet behandlar hela samarbetet 
med leverantören och inte bara den efterfrågade och erbjudna prestandan. 
Det klargör förväntningar på samarbetet och parerar att alla nya aktiviteter 
initierar nya prisdiskussioner. 

AVTAL

De flesta företag som arbetar med den typ av inköp jag beskriver, har en 
fungerande avtalsstruktur. Jag går därför inte in på ämnet.

IMPLEMENTERING

Det är bättre med en implementerad krona än med 10 miljoner som bara blir 
en presentation. Implementeringen är lika viktig som hela inköpsprojektet och 
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den ska inte tas för självklar. Min erfarenhet är att affärer där implementeringen 
sker i flera affärsenheter har ett genomsnittligt genomförande på cirka 80–
85 procent av det som är avtalat med leverantörerna. Resten försvinner 
i otydligheter, glömska, bristande kompetens eller blir bortförhandlat av 
skickliga leverantörer. 

De bästa implementeringar jag har sett kännetecknas av att:

• De genomförs i projektform med samma disciplin som upphandlingen: 
styrgrupp, uppföljning, aktivitetsplaner och en stor portion uppmuntran.

• Att projektledaren aktivt har deltagit i inköpsprojektet. Antingen i 
projekt- eller styrgruppen. Det är viktigt för kontinuiteten och förståelsen 
för affären, men också för att ledaren ska känna ett personligt ansvar för 
de beslut som har tagits i projektet. 

• Projektet dokumenteras. Inte genom att alla dokument sätts in i pärmar, 
materialet är ofta alldeles för omfattande för att vara användbart, utan en 
speciell dokumentation som uteslutande är avsedd för genomförandet. 
Den innehåller bl.a. en sammanställning och översikt med samtliga beslut. 
Beslutsprotokoll, både interna och externa, har index och löpnummer 
och kan vid behov enkelt plockas fram.

• Goda förutsättningar skapas för kunder eller användare. Dessa kan sträcka 
sig från utskick av ett pedagogiskt material till en praktisk utbildning och 
träning. Förutom de funktionella aspekterna behövs ibland diskussioner, 
där alla de slutsatser som är självklara för projektgruppen också kan bli 
en självklarhet i organisationen.

Det sägs att när romerska valvbroar var färdigbyggda fick arkitekten, för att 
säkra att de var motiverade att skapa en fungerande produkt, stå under bron 
när byggnadsställningarna togs bort. Oavsett sanningshalten i denna historia, 
måste teamet känna ett stort ansvar för att inköpsprojekten blir verklighet, 
även om de inte alltid leder implementationen själva.
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REFLEKTIONER

VAD ÄR DET SOM SKAPAR FRAMGÅNG?

Traditionellt uppfattas upphandlingsprocessen, och ibland ännu mer själva 
förhandlingarna, av många som ”det riktiga arbetet” – ibland t.o.m. som 
kärnan i inköparnas kompetens. Det kan vara mycket spännande och roligt, 
men det enda som bevisas är om teamet har utvecklat en strategi med 
tillräckliga möjligheter, lämpliga leverantörer och ett bra inflytande. Som 
Feynman skulle uttrycka det: de jämför förutsägelserna (strategierna) med 
verkligheten.

Det är arbetet i de tre första stegen, DEFINIERA, MÄTA och ANALYSERA, som 
skiljer strategiskt inköp från ett taktiskt: en fast förankring i företagets 
affärsutveckling och förmågan att skapa situationer som ger förutsättningar 
för önskat resultat. Är inte förberedelserna på plats kan inte en upphandling 
skapa ett bra resultat. Däremot är det relativt enkelt att slarva bort bra 
förberedelser genom en dålig upphandling, och framförallt genom en dålig 
implementering, vilket är lika irriterande som det är vanligt.

LEVERANTÖRSRELATIONER

En utmaning i upphandlingen är hur teamet hanterar relationerna med de 
viktiga leverantörerna. Speciellt om teamet är väl förberedda och har stort 
inflytande. Upphandlingarna är neutrala, effektiva och utförs med en nästan 
kirurgisk precision – men det finns ett liv efter avtalet och företaget behöver 
ha goda relationer till viktiga leverantörer. Det betyder inte att teamet avstår 
från att maximera resultat, men de måste hantera relationerna på ett bra sätt:  

• Teamet håller dialogen öppen med de prioriterade leverantörerna och ger 
dem vägledning. Inte i form av konkurrentinformation eller något hemligt, 
men de kan engagerat diskutera leverantörens hot och möjligheter 
på ett annat sätt än via stapeldiagram och e-mail. Dessa leverantörer 
behöver känna att teamet vill dem väl och det görs på ett sätt som gynnar 
verksamheten och som inte gör avkall på ett professionellt agerande.
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• Relationerna mellan företagen går via människor. Företaget vänder inte 
på de inarbetade relationerna så att de delar av organisationen som 
dagligen arbetar tillsammans med leverantören plötsligt ska ta rollen 
som neutrala analytiker. Leverantörens närmaste kontakter fortsätter 
att arbeta med aktiviteter som höjer leverantörens och marknadens 
konkurrenskraft och projektet leds av personer som inte har en daglig 
relation till leverantörerna.

• Om och när teamet har makt, ser de till att använda den rätt. De undviker 
att utnyttja situationer på ett sätt som upplevs som girigt. Det innebär 
inte att de avstår från förhandlingar, från att pressa leverantörer eller från 
att skapa resultat, men det innebär att de inte bara ser siffror. 

HUR PÅVERKAS ARBETET AV ANTALET INGÅENDE SEGMENT?

När ytterligare segment inkluderas, ökar upphandlingen i komplexitet med 
fler möjliga varianter och scenarier. Det är i grunden positivt eftersom 
handlingsutrymmet ökar, men samtidigt är det viktigt att vara fokuserad och 
att inte “fråga alla leverantörer om allt”. Det kan leda till en komplexitet som 
varken leverantörerna eller företaget kan hantera. Arbetet i de förberedande 
stegen påverkas också genom att:

• Segmenten löpande jämförs med varandra t.ex. i inköpsanalysen, i 
marknadsundersökningen och i arbetet med framgångsfaktorera. Syftet 
är att fastställa skillnaden i värdepotentialen mellan segmenten. Det 
betyder konkret att teamet ställer sig frågan: vilka segment kan erbjuda 
önskad kundnytta till lägsta totala kostnad? 

• Diskussionen med affärsenheterna återupptas i steget ANALYSERA och 
behoven, dvs. antalet produkter eller användare, förskjuts mot de 
segment som är bäst, exempelvis att öka tågresorna med snabbtåg och 
minska de med flyg eller att utveckla fler produkter i spånplatta istället 
för i massivträ.
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8. Att styra och skapa mer värde
”If you can’t measure it, you can’t improve it” – Peter Drucker.

Figur 8.1. Aktiviteterna i steget STYRA

Definiera Analysera Förbä�ra StyraMäta
1 2 3 4 5

Projektdirektiv
Segmentering
Mål och krav

Spendanalys
Marknadsöversyn
Projektplan

Värdeskapande
Inköpsstrategi
Taktisk planering

Upphandling
Avtal
Implementering

Mäta och styra
Produktutveckling
SRM 

De föregående stegen av processen drivs vanligen som ett projekt, men i 
steget STYRA övergår arbetet till en långsiktig utveckling av affären bl.a. med 
tre viktiga beståndsdelar:

• Mäta och styra affärens prestanda.

• Att skapa värde genom utveckling av produkter och leverantörer

• Att därigenom skapa förbättrade förutsättningar för befintliga och nya 
hävtsänger; potentialer som ofta skördas genom nya inköpsprojekt.

MÄTA OCH STYRA

Strategiskt inköp är inte möjligt utan verktyg för mätning, analys och styrning 
av verksamheten. Utan data förvandlas arbetet från en faktabaserad 
problemlösning till en diskussion om uppfattningar och frågorna riskerar att 
definieras så dåligt att teamet löser fel problem. Några av de olika mät- och 
uppföljningssystem teamet behöver ha tillgång till är:  

• Leveransprestanda, som kan mätas med flera olika principer: tillgänglighet 
vid behovstillfälle, levererat mot beställning eller mot bekräftelse från 
leverantören. En orsak till att företag ibland mäter prestandan med olika 
metoder är för att matcha mätningen mot olika interna och externa 
aktörers ansvar. Finns det en skillnad mellan mätningarna och ansvar 
löper man risken att hamna i verbala brottningsmatcher istället för i 
ansvarstagande. 
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• Kvalitetsprestanda mäts från två perspektiv: Upplevd kundnytta respektive 
avvikelser från specificerad kvalitet. Kundnyttan kan fångas upp med olika 
metoder t.ex. genom lojalitetsprogram (IKEA Family är Ikeas variant) där 
företaget bl.a. vill skapa en dialog med kunderna om hur de upplever allt 
från köpprocessen via produktens uthålliga funktionalitet till förtroendet 
för företagets miljöarbete.

• Pris- och kostnadsutveckling. Startpunkten är den konkreta prisut-
vecklingen per produkt och leverantör som kompletteras med företagets 
övriga kostnader till en totalkostnadsuppföljning. 

• Uppföljning av förbättringsprojekt och av den långsiktigt viktiga 
leverantörsutvecklingen t.ex. fortsatt utveckling av uppförandekoden, 
miljöarbete eller utveckling av kvalitets- och logistiksystem. 

Utöver de rena prestandamätningarna finns en uppsjö både av branschunik 
och generell information, exempelvis:

• PPI – Producer Price Index – är ett instrument som visar prisutvecklingen 
från producenterna. Mätningen används av riksbankerna för att göra 
inflationsbedömningar och är indelat i kategorier, vilket innebär att 
teamen kan jämföra utvecklingen på marknaden med deras egna 
segment och med leverantörernas inköpta material. Mätningen är 
kvalitetssäkrad, men det är inte möjligt att jämföra olika länder utan att 
förstå hur respektive index tillverkas.

• Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en kon-
junkturmätning som bl.a. innehåller affärsvolym, pristrender och 
materialleverantörernas leveranstider.

• Globala och regionala materialbörser som, tillsammans med kunskapen 
om produktkalkylerna, ger en översikt och en förvarning om pris-
utvecklingen63. Uppföljningen används bl.a. i det taktiska inköpet där 
priser förhandlas och korrigeras vid större förändringar.

Mätningen organiseras i en hierarki som utgår från målsättningarna och de 
strategiska områdena för att fortsätta allt djupare med nyckeltal. Syftet är att 
enkelt kunna behålla en översikt över hela affären men vid behov kunna borra 
sig ner till konkreta avvikelser och ansvariga enheter. 
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ATT SKAPA VÄRDE I PRODUKTUTVECKLINGEN
Inköpsfunktionens involvering i produktutvecklingen är avgörande. I handels-
företag är det inte ovanligt att 20–30 procent av sortimentet förändras eller 
ersätts varje år. Blir det inte bra får teamet ägna all tid till att försöka rätta 
till – om produkten överlever. Det eventuella korrekturbehovet begränsar sig 
inte bara till produkter utan kan omfatta delar av leverantörsstrukturen, vilket 
kan vara besvärligt eller till och med praktiskt omöjligt. Att rätta till är både 
svårare, tråkigare och har större begränsningar än att göra bra från början. Jag 
vill beröra fyra områden i produktutvecklingen:

A. Inköpsfunktionens uppgift i produktutvecklingen.

B. Design för X. 

C. Tidiga kostnadsbedömningar.

D. Standardisering

A. INKÖPSFUNKTIONENS UPPGIFT I PRODUKTUTVECKLINGEN

Inköpsfunktionen bör ta ansvaret för följande uppgifter:

• Bidra i arbetet mot en inköpssituation som möjliggör den totala målbilden 
med produkten/affären. Det görs bl.a. genom en djup förståelse för hur 
olika val av material, konstruktioner och teknologier påverkar kundnytta, 
kostnader och inköpsmarknaden.  

• Säkra att varje enskild produktutveckling drar nytta av, och bidrar till, 
utvecklingen av leverantörsbasen.

• Leda valet av utvecklingsleverantörer och säkra samarbetsformen 
med utvecklingsavtal, produkträttigheter, ansvarsfördelning, avvikelse-
hantering m.m. 

• Säkra att lösningarna inte omedvetet minskar friheten på inköps-
marknaden. 

• Säkra kapacitet, tillgång och skalbarhet, vilket kan innebära att flera 
leverantörer startas efter produktutvecklingen.

• Leda försörjningsupplägg med leverantörerna, förhandla och sluta avtal.
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Eftersom kategoristyrt inköp oftast medför ett ökat antal interna snittytor, 
kan det vara nödvändigt att hitta förenklingar i sammansättningen av 
utvecklingsteamet. Det kan t.ex. göras med projektinköpare som i sin tur 
sköter samverkan med flera involverade segment.

B. DESIGN FÖR X

En stor andel av totalkostnaden skapas när produkten designas; siffror mellan 
70 och 90 procent nämns ofta, men det är oklart var uppgifterna kommer 
från. I en studie av Ulrich & Pearson (1993)64 analyserades hur designen 
påverkade kostnaderna på 18 kaffebryggare från olika tillverkare (product 
tear down). Det visade sig att den sämsta designen var 55 procent dyrare att 
producera än den bästa. Produkterna var helt likvärdiga och man fann ingen 
korrelation mellan kostnader och kvalitet, kundnytta eller försäljningspriser. 

Man gjorde också ett försök att bedöma hur valet av leverantör påverkade 
kostnaderna och kom fram till att de mindre lämpliga produktionsuppläggen 
var mellan 15–88 procent dyrare än det bästa. Skillnaden var ett genomsnitt 
för de olika modellerna och på enskilda utförande var den ännu större. Till 
skillnad från designjämförelsen, där alla bryggare fanns på marknaden och 
därmed reflekterade tillverkarnas designkompetens, var jämförelsen mellan 
leverantörsvalen en beräkning av priser med olika produktionsupplägg. 

Det förefaller osannolikt att ett företag kan ha så bristande inköpsrutiner 
att man köper produkter till nästan det dubbla priset utan att det skapar 
mervärde, men studien pekar mot en slutsats som är kristallklar i verkligheten: 
de bästa produkterna uppstår i matchningen mellan en bra design och en 
bra produktion. I litteraturen återfinns principerna bl.a. under benämningen 
”DFX – Design For Excellence”65 där X också står för olika avsnitt som skapar 
värde, t.ex. som de i figur 8.2.

Figur 8.2. Exempel på avsnitt (X) som inarbetas i designutvecklingen.

    Pris HållbarhetFunktionForm   Kvalitet
Design &
konstruktion
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En av de mest beskrivna metoderna är Design för Produktion och Montering, 
men det finns en rad av mer eller mindre utarbetade principer för olika 
områden och företag har dessutom sina egna varianter. Ikea har t.ex. en 
egen metod för säkra monteringslösningar eftersom det är kunderna som 
gör huvuddelen av arbetet. Man har också en elva-punkters checklista för 
utvecklingen av mer (miljö) hållbara produkter66. 

Exempel på några grundläggande DFX-principer: 

Design för produktion och montering. Oavsett om monteringen görs av 
kunder eller i produktionen, är den både tidskrävande och en källa till 
kvalitetsproblem. I produktionen är en förenklad montering dessutom det 
första steget mot automatisering. Exempel på områden:

 “Den största hemligheten är fördelarna vi har i produktionen” – 
Ingvar Kamprad 

På Ikea kallas principerna för produktutvecklingen för Demokratisk Design.  
Målsättningen är att utveckla form- och funktionsriktiga produkter till 
så låga priser att så många som möjligt har råd att köpa dem. För att 
åstadkomma det måste produkterna designas för rätt balans mellan: 
form, funktion, kvalitet, (miljö) hållbarhet och det låga priset. Det finns 
en organisatorisk kompetens, och mer eller mindre utvecklade metoder 
för samtliga avsnitt. Inköpsfunktionen deltar i produktutvecklingen från 
början och de utvalda leverantörerna så snart det är lämpligt.

Ingvar Kamprad skriver: ”Okej, vi erkänner att vi fuskar från och till. Ibland 
drömmer vi upp något och designar det vid skrivborden istället för på 
fabriksgolvet. Men – bevare mig väl! – vi måste vara försiktiga. Om någon 
av oss för en minut glömmer att denna attraktiva design faktiskt måste 
produceras i en fabrik, då har vi problem.”67
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• Minimera antalet ingående komponenter. Detta har en mycket stor 
påverkan på hela försörjningskedjan. Bättre kvalitet och montering, 
mindre materialhantering och ett enklare varuflöde. Varje komponent 
granskas med frågorna: Rör den sig i relation till andra komponenter? 
Behöver den vara separat för att klara montering eller nedmontering? 
Behöver den göras i ett annat material än övriga? Om svaret på dessa 
frågor är nej, är det ofta en fördel att bygga bort behovet av komponenten. 
Ifrågasätt komponenter som bara binder samman, t.ex. skruvar och 
muttrar. Antalet skruvar har ett linjärt samband med monteringstiden. 
Överväg om komponenterna kan omvandlas till kombinerbara moduler 
t.ex. separata stolsitsar och underrede som har enkla och standardiserade 
monteringslösningar.

• Designa symmetriska komponenter. De ska helst kunna monteras 
höger/vänster upp/ner. När det inte är möjligt, överdriv asymmetrin 
så att det blir tydligt i vilken riktning den ska monteras. Montera från 
en riktning, helst uppifrån, och undvik att produkten måste vändas. 
Sammanfogningarna designas så att de kan ha produktionsvänliga 
toleranser och komponenterna bör vara självfixerande vid monteringen. 
Svåra komponenter undviks t.ex. oljiga, tunga, skarpa, med tunna kanter 
eller smådelar som är lätta att skada.

• Design för produktion. Beprövade standardkomponenter används. 
Konstruktionen anpassas till tillverkningsprocessen för att åstadkomma 
en hög produktivitet och minimal manuell hantering. Leverantörens 
kostnader för inköpt material jämförs med andra källor och med 
kostnaderna för olika konstruktionsvarianter.

Design för distribution. Utformningen av produkterna och förpacknings-
lösningen är ett område som påverkar hela försörjningskedjan inom 
detaljistverksamheter. Frakt- och hanteringskostnaderna är betydande och 
förpackningen dessutom en del av den kommersiella säljlösningen. Det 
innebär att förpackningslösningarna måste designas för hela kedjan och inte 
bara för att skydda produkten i hanteringen. Även produkterna anpassas ibland 
för distributionen, de görs stapelbara, ibland t.o.m. mått- och viktanpassade 
efter lastbärarna och med så platta paket som möjligt.
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Kan företaget göra allt detta DFX-arbete på alla nya produkter? Nej. Beroende 
på produktens målsättningar görs olika insatser. På produkter med kort 
livslängd begränsas arbetet kanske till en diskussion med leverantören som 
följs av enkla justeringar medan i utvecklingen av standarder och plattformar, 
är arbetet i högsta grad omfattande och kan bl.a. innebära att konstruera 
specialmaskiner och hela produktionslinor.  

Ett krysstag och en hävstång

En av flaskhalsarna inom kontorsstolar är underredet där mekanismen 
ofta är patenterad och krysstaget (där hjulen sitter) är utrymmeskrävande. 
Ikea utvecklade en egen mekanism med monterbara krysstag. Lösningen 
halverade förpackningsstorleken och blev en hävstång som möjliggjorde 
flera andra förbättringar:

• Inköp på lågkostnadsmarknader som möjliggjordes av lägre 
förpackningsvolym och därmed lägre transportkostnader.

• Skapade ett oberoende från utvecklingsleverantörer med patent på 
mekanismerna och medgav inköp hos legoleverantörer.

• Standardiserade lösningar som gav en enklare kundkommunikation 
och snabbare produktutveckling.

Detta är ett bra exempel på en hävstång som rubbar systemet och 
öppnar upp för flera andra aktiviteter. Det är dessa hävstänger som är 
absolut viktigast att hitta och utveckla, snarare än att försöka göra alla 
“lite bättre”.

Designa för produktionen...

Ett inköpsprojekt startades med målet att sänka priserna på en köksdörr. 
Dörren var utvecklad tillsammans med en mycket skicklig leverantör. 
Efter den första undersökningen blev det klart att leverantören använt en 
speciell folie (ytbeläggningen på dörren) och hade dessutom gjort avtal 
med folieleverantören om ensamrätten till just denna kvalitet. 
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C. TIDIGA KOSTNADSBEDÖMNINGAR

De inledande kostnadsbedömningarna är inte exakta utan görs för att 
stödja stora vägval i designkonceptet. Efterhand som teamet närmar sig 
valet av teknologi, görs bedömningarna med allt större precision bl.a. med 
utvecklingsleverantörernas kostnadskalkyler. Men det finns också andra 
metoder som teamet ofta använder, både här och i prisjämförelsen av 
leverantörerna i den inledande inköpsanalysen.

Kostnadsbedömningar kan rent tekniskt vara omständliga att göra, men 

...men inte för mycket.

Även om en annan folie hade kunnat användas när man designade 
produkten, var den nu så etablerad att det blev för dyrt att ändra 
på utförandet. Istället startades ett omfattande arbete att ta fram 
en liknande folie från en annan underleverantör, vilket fördröjde 
konkurrensutsättningen – och sänkningarna av priserna – med ett par år 
och några miljoner.

Ett lackerat bord utvecklades med bordsskivans kant i naturell 
MDF (pulvriserat trä som pressas och limmas till skivmaterial). När 
volymerna växte startades en undersökning av alternativa leverantörer. 
Indikationerna visade på en besparingspotential på drygt 20 procent. 
När prover togs fram visade det sig att den ursprungliga leverantören 
hade valt en MDF gjord på träslag som bara tillverkades av en enda MDF-
producent, som dessutom var granne med leverantören. Det var inte 
praktiskt genomförbart att omarbeta produkten vilket innebar att den 
i praktiken inte kunde flyttas till andra leverantörer. Så småningom fick 
den fasas ut för att ersättas av en ny produkt utan denna kant.

Inget av dessa exempel skall ses som avskräckande för anpassningar till 
produktionen men de belyser vikten av att säkra skalbarhet och frihet på 
inköpsmarknaden.
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principerna är enkla. Teamen använder två metoder: jämföra och/eller 
beräkna. Samtliga bedömningar, t.o.m. leverantörens egna, innehåller båda 
varianterna i varierande grad. Generellt kan man säga att en hög andel 
beräkningar ökar arbetsinsatsen och en hög andel jämförelser ger enkla men 
linjära resultat. Några beprövade metoder:

• Materialberäkning. Mäta och räkna igenom materialförbrukningen, 
jämföra med existerande produkter och uppskatta skillnaderna för 
lön och fasta kostnader. Detta är en vanligt förekommande och snabb 
kalkylmetod som fungerar bra på enklare produkter.

• Parametrisk jämförelse. När teamet har ett stort antal produkter som ska 
jämföras, speciellt på produkter med många ingående komponenter, kan 
den parametriska metoden vara effektiv. Den betyder att man identifierar 
de viktigaste kostnadsdrivande parametrarna och bedömer priserna 
genom att mäta parametern. Om det finns flera parametrar, viktas 
de efter betydelse. Bedömningen, som bara görs på de identifierade 
parametrarna, utgår från att övriga kostnader följer förändringen 
av parametern. Fördelen med metoden, när algoritmen är klar och 
kvalitetssäkrad, är att det är möjligt att göra stora mängder bedömningar 
snabbt och effektivt.

• FBC – Feature Based Costing innebär att teamet definierar och fastställer 
kostnaderna i produktionen för olika moment t.ex. sammanfogning, 
stansning, borrningar, krökning av profiler, ytbehandlingar m.m. 
Bedömningarna görs då genom att räkna momenten i produkterna 
och den totala kostnaden är summan av alla moment. Momenten har 
en genomsnittlig kostnad och inte som i ABC-kalkylen, med en specifik 
beräkning av varje resurs som används. 

• Potatismetoden. Att genom vikt eller volym bedöma kostnader på 
produkter. Det fungerar på förvånansvärt många segment, bland annat 
på enklare metall- eller plastprodukter.

Kalkyleringar görs när teamet inte kan jämföra priser eller om det behövs en 
mer detaljerad eller nytänkande kostnadsbedömning. Teamet kan antingen 
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göra beräkningen som en leverantör skulle göra den, med rörliga kostnader 
samt en bedömning av bruttovinsten, eller som en noll-bas kalkyl. Kalkyler är 
lättast att göra på fysiska aktiviteter och svårare på tjänsteproduktion – det är 
t.ex. notoriskt svårt att kostnadsberäkna mjukvara. Kompetenskravet för att 
kalkylera kostnader är högre än för att göra jämförelser. 

Är en kostnadsbedömning detsamma som priserna teamet kommer att 
få? Nej. Kostnader är en del av leverantörens prissättning, men det finns 
flera faktorer som påverkar priserna t.ex. marknadspriser, nyhetsvärde på 
produkten, nuvarande beläggning och kundens betydelse. Trots det har 
teamets kostnadsbedömning en viktig uppgift både i produktutveckling, 
problemlösning och i förhandlingar med leverantörer. 

D. STANDARDISERING

Det första syftet med standardiseringar är att ge förutsättningar till – och 
använda resultaten från – innovativa projekt på flera produkter med hög volym. 
Det andra syftet är att förenkla försörjningskedjan. Inom detaljistverksamhet 
är standardiseringar dessutom intimt kopplat till hur företaget kommunicerar 
med kunderna. Principerna är att standarder:

• Förenar kundbehoven med de industriella förutsättningar och har en 
bättre prestanda än en variation av unika lösningar.

• Har en logik som förenklar kommunikationen med kunder och interna 
användare.

Jag illustrerar några av standardiseringens fördelar genom fiktiva exempel.

Förenklad kundkommunikation. Låt oss anta att företaget köper 50 olika 
bäddtextilier som ska säljas i mellanpris: vad händer om de är olika varianter 
av samma konstruktion, men inte riktigt samma? Kan skillnaden förklaras 
för kunderna? Behövs 50 olika skötselråd? Kan företaget skapa förtroende 
för 50 olika varianter? Nej, det kan man inte och kunderna blir sannolikt lika 
förvirrade som företaget verkar vara. 

Om företaget har ett fåtal begripliga grundkvaliteter i varje prisnivå, kan 
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fördelarna med varje kvalitet förklaras och det skapar en tydlighet i pris och 
kvalitet i relation till kundernas behov. 

Förenklad produktutveckling. Om varje produktutveckling är unik, med helt 
nya kombinationer mellan material och teknik, tvingas teamen kvalitetssäkra 
varje variant. Tiden det tar att testa och verifiera kraven är ofta mycket längre 
än utvecklingen av själva designen, och genom att använda färdiga, pris- 
och kvalitetssäkrade komponenter, kan företaget korta ner utvecklingstiden 
avsevärt.

Enklare varuflöde. Standardiseringen minskar antalet komponenter och är 
samtidigt de första steget mot en modularisering. Dessa möjliggör en bredare 
offert till kunderna samtidigt som antalet komponenter reduceras. Företaget 
kan t.ex. erbjuda kunderna 15 bordsvarianter som skapas av åtta moduler: 
tre underreden och fem bordsskivor. Modulariseringen kombineras med 
aktivitetsanalyser där teamen utnyttjar olika leverantörers kärnkompetenser.

Enklare flyttbarhet mellan leverantörer. En bra standardisering är gjord så att 
den underlättar leverantörsbyte. Teamen kan också jämföra leverantörernas 
priser på ett enklare sätt än när alla lösningar är unika.

I affärer med leverantörer i olika världsdelar kan en global standardisering 
öka antalet varianter för de enskilda leverantörerna. Det händer när 
standardiseringen innebär att de lokala branschstandarderna inte kan 
användas. Exempelvis skulle en textilstandard med ett ”20-garn” passa 
Pakistan bättre än Kina – beroende på typen av bomullsfiber som växer i 
varje region. Globalt kan företaget förenkla för den egna verksamheten men 
samtidigt komplicera produktionen och förändra konkurrenskraften för de 
individuella leverantörerna. 

Svårigheten med standardiseringar är att komma igång. Fördelarna är inte 
alltid uppenbara i tidigt skede medan begränsningar i frihet och kreativitet 
upplevs utan fördröjning. Implementeringen kan ledas och styras på olika 
sätt: med tvingande standarder eller rekommenderade lösningar; alltid 
tillsammans med en stor portion kommunikation. 
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Standarder är inte begränsade till ett segment. Beslag, förpackningsmaterial, 
lacker eller lådkonstruktioner – som på Ikea finns i kök, hurtsar och garderober 
– går tvärs igenom flera kategorier och segment.

Standardiseringar är ett av de viktigaste verktygen för att knyta ihop kund-
behov med industriella möjligheter och innovativ teknikutveckling. De 
grundläggande principerna gäller även för indirekt inköp, där standardisering 
är en viktig beståndsdel.

ATT SKAPA VÄRDE MED LEVERANTÖRERNA

SRM – supplier relationship management – är ett företagsövergripande 
synsätt och system för hur företaget organisarar relationerna med externa 
leverantörer. Beroende på företagets strategi, branschens mognad och 
situationen på inköpsmarknaderna, får relationerna olika tyngdpunkter: 
konkurrens eller samarbete; kort- eller långsiktigt; inköp av produkter eller 
av lösningar; en bred och dynamisk leverantörsbas eller en konsoliderad. 
Detta innebär att leverantörerna delvis får olika roller i företag med fokus 
på kostnadsledarskap (Ikea, Toyota, McDonald’s), service och kundrelationer 
(Amazon) eller produktledarskap (Nike, Apple). Även om många företag 
arbetar med alla tre strategierna, med olika tyngdpunkter, beskriver jag SRM 
på ett sätt som är tydligt i kostnadsledande strategier.

HUR KOSTNADSLEDARE UTVECKLAR LEVERANTÖRSBASEN

Det vore naturligt att tro att kostnadsledande företag har det tuffaste 
konkurrenstrycket och snabbast byter ut leverantörer när de inte passar. 
I själva verket har Ikea och många av dessa företag ovanligt långa 
leverantörsrelationer. Orsaken är att man vill skapa låga kostnader genom 
ett fokus på operationell överlägsenhet snarare än att jaga låga priser på en 
spotmarknad. Arbetet kännetecknas av ett:

• Fokus på rationalisering av processer genom hela försörjnings- och 
värdekedjan. Detta betyder att man inte ser leverantörens och företagets 
processer och resurser som isolerade aktiviteter utan som en värdekedja 
som sammantaget skapar kundvärdet. 
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• Begränsat sortiment med höga volymer. Höga och stabila volymer är den 
viktigaste grunden för effektiva processer och låga kostnader.

• Långsiktigt och utvecklande samarbete med leverantörerna. En metodisk 
utveckling och anpassning av företagets och leverantörernas försörjnings-
kedjor förutsätter stabila relationer.

Strategin innebär inte att leverantörens produktpriser är ointressanta eller 
att företaget bara fokuserar sig på process- och transaktionskostnader, utan 
att arbetet med att sänka de totala kostnader också är huvudmetoden för att 
skapa låga produktpriser.

Med denna strategi blir leverantörerna en viktig del av värdekedjan och det 
leder mot flera övergripande principer som t.ex. att:

• Genom en djup förståelse för leverantörernas villkor, anpassa de egna 
processerna syftande mot lägsta totalkostnad, exempelvis med korta 
betalningstider eller balansering av ordervolymerna.

• Fastställ metoder och styrkort för att positionera leverantörerna, 
exempelvis som den tidigare beskrivna där leverantörerna delas 
upp i strategiska, björnar, problematiska och vanliga. Modellen bör 
kompletteras med en grundläggande strategi och viktiga sysnätt för varje 
position.

• Skapa forum för diskussioner om produktuveckling, långsiktig affärs-
utveckling och framtida prioriteringar.

• Ge de viktiga leverantörerna tillgång till ett internt nätverk för att bättre 
kunna utbyta information, ge feedback och skapa affärsmöjligheter. Ett 
exempel är den leverantörsombudsman som Ikea har inrättat.

• Utse en huvudansvarig för varje prioriterad leverantör. Det är speciellt 
viktigt för de som leverarar produkter till flera affärsenheter.

• Utarbeta principer för hur prestandan hos leverantörsbasen ska 
utvecklas. Dessa får olika utseende beroende på företag och figur 8.3 och 
den efterföljande texten visar ett exempel från Ikea.
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Figur 8.3. Exempel på en utvecklingstrappa
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Steg 1 är snarare ett insteg än ett utvecklingssteg. Det är utformat för att 
underlätta uppstart och test av nya leverantörer genom att hålla leverantörens 
investeringskostnader så låga som möjligt under det första året av samarbetet. 
Principen är att leverantören måste klara av samtliga krav som berör kunder, 
exempelvis produktkvalitet, spårbarhet av kemikalier och att följa landets 
lagar, men att de får anstånd med företagets interna policys som är avsedda 
att sänka de totala kostnaderna t.ex. en anpassning av IT-system eller att ha 
ett eget lager som möjliggör korta ledtider. Leverantören får anstånd i högst 
ett år.

Steg 2. Miniminivån för samtliga leverantörer (som inte finns i steg 1) och 
den nivå där de flesta leverantörer som klassificeras som “vanliga” befinner 
sig. Här finns företagets grundläggande prestandasystem som har utarbetats 
tillsammans med leverantörer men som, när det är beslutat, samtliga 
leverantörer behöver lära sig att följa. Företaget har flera specialistteam som 
vet hur man implementerar systemen och som vid behov kan stödja och 
inspektera leverantörer. Målet är att utveckla och hålla en hög prestanda 
genom kostnadseffektiva processer för bl.a. order, produktionsplanering och 
satsstorlekar, transportoptimering, betalningar samt eventuell returhantering.  
All relevant prestanda följs upp och leverantörerna jämförs med varandra och 
mot målen.

Steg 3 är det första steget där både prestandan och metoderna utvecklas 
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genom ett närmare samarbete med enskilda leverantörer som börjar få 
betydande volymer. Här har teamen och leverantörerna återkommande 
operationella möten där resultat och processer utvärderas och förbättras. Det 
är också med dessa leverantörer som företaget arbetar intensivast med att 
trimma försörjningskedjan. Företaget har en hög närvaro hos leverantörerna 
och de försöker förstå leverantörerna lika djupt som de själva gör. Vad driver 
kostnader och kvalitet; var finns flaskhalsarna; vilka effekter får företagets 
agerande i produktionen; hur påverkar produkternas specifikation kostnader 
och kvalitet; vad upplever leverantören som bäst respektive som mest 
krångligt? Lösningarna utarbetas på ett sätt så att de enkelt kan spridas till 
och implementeras av hela leverantörskåren. 

Steg 4. Här fördjupas samarbetet och nu söks förbättringar som utnyttjar 
leverantörens unika förutsättningar. Arbetet riktas främst mot leverantörer 
som klassificeras som strategiska eller björnar, dvs. de som har en exceptionell 
strategisk passform och bevisad prestanda. Förbättringsprojekten görs genom 
alla framgångsfaktorer, produkter, leverantörer och försörjningskedjan, men 
de flesta fokuseras på alla de snittytor där företagets och leverantörernas 
processer är sammanvävda t.ex. produktkonstruktion, förpackningslösningar, 
transport- och distributionslösningar, material och teknikval. Några färre 
handlar om förbättringar av produktionen, men dessa kräver att företaget har 
insikter som varje unik leverantör saknar. För företag som Toyota är dessa 
projekt vanligare, men så är de ju också världens kanske bästa producent.

Dessa leverantörsprojekten prövar om parterna menar allvar med att vilja 
jobba som partners och hindren kan vara flera:

• Lågt förtroende och hemlighetsmakeri. Parterna måste öppna upp sig i 
frågor om hur de värderar kostnader och kundnytta. Om denna diskussion 
är förorenad av misstro blir en effektiv problemlösning inte möjlig.

• Bristande specialistresurser. De mest framgångsrika leverantörsprojekten 
är ”hands on”. Specialister från företaget och leverantören arbetar 
tillsammans med de definierade projekten. Det kan betyda att företagets 
specialister finns hos leverantören under långa perioder t.ex. för att 
stödja produktutveckling eller lansering av en stor produktfamilj. 
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• Avvikande strategier. Det är bland annat i utvecklingsprojekten som 
parterna i verkligheten visar hur de ser på samarbetet. 

• Bristande motivation, som ibland uppstår när en av parterna i kraft 
av sin makt roffar åt sig majoriteten av förtjänsten. Det finns flera 
vinstdelningsvarianter: uppdelning efter insatta resurser, 50/50 eller 
någon annan metod som båda upplever som rättvist och motiverande.

Steg 5 är de långsiktigt viktigaste projekten med de bästa leverantörerna 
och som främst görs med produkter/kategorier/plattformar som återfinns i 
högsta nivån i mognadsmodellen (sid. 229). Exempel kan vara att utveckla 
och bygga upp helt nya fabriker, specialutrusta maskinlinor eller att skapa helt 
nya produktions- och materialteknologier. Här kan de finansiella åtagandena 
vara så stora att kunden och leverantören gör långa kontrakt eller skapar 
gemensamma bolag för att hantera risker och utveckling. 

En liten björn...

En entreprenör i Polen startade sin verksamhet år 2000 och 
affärerna med Ikea inleddes med madrasser. Nio år senare hade 
entreprenörens blygsamma produktion förvandlats till en betydande 
industriell verksamhet. De tillverkade nu både madrasser och 
stoppmöbler och samlastade varor från 25 polska Ikea-leverantörer i 
sin distributionsterminal på 65 000 kubikmeter. 160 lastbilar och 25 
järnvägsvagnar med produkter levereras till Ikeas varuhus varje dag68. 
Upplägget reducerar logistikkostnaderna som är så viktiga på denna typ 
av produkter. 

2009 investerade entreprenören 200 miljoner kronor i en ny produktion-
sanläggning i USA. Leverantörens VD säger: ”Anläggningen i Danville 
kommer att stödja försörjningen av madrasser och stoppmöbler 
till Ikea i Nordamerika. Den strategiska placeringen och en solid 
transportinfrastruktur sätter oss i nära anslutning till Ikea-varuhus på 
östkusten.” 

Exemplet belyser på ett bra sätt några grundbultar i Ikeas inköpsfilosofi:
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KVALITETSARBETET I INKÖPSPROCESSEN
Även om ett inköpsprojekt oftast har kostnadsreduktion som ett huvudmål, 
måste det omfatta hela affären på samma sätt som t.ex. ett kvalitetsprojekt 
måste inkludera kostnader och varutillgänglighet. Men vad är kvalitet? Joseph 
M. Juran (1992)69 definierar kvalitet på två sätt: uppfyllande av kundens krav 
och förväntningar dvs. kundnytta, samt uppfyllande av överenskommen och 
specificerad kvalitet, dvs. kvalitetssäkring. Att höja kundnyttan kan medföra 
ökade kostnaderna, medan kvalitetssäkring i huvudsak sänker kostnaderna. 
Det innebär att Jurans definition passar väl med begreppet värde: kundnytta 
i relation till kostnader. 

Arbetet är helt integrerat i processens aktiviteter bl.a. i prestanda- och 
leverantörsvärderingen samt i granskningen av de kritiska processerna. 
Kvalitetssäkring dominerar i projektarbetet, de första fyra stegen, och steget 
STYRA innehåller aktiviteterna för att förbättra kundnyttan.

...blir en alfahanne

• En stark tro på att entreprenörer gör skillnad. 
• En vilja att även arbeta med mindre leverantörer. När man startade 

det blygsamma samarbetet med entreprenören hade Ikea en 
omsättning  som översteg 100 miljarder kronor. 

• Långsiktiga leverantörssamarbeten med gemensamma utvecklings-
projekt.

• Att stödja duktiga legoproducenter i utvecklingen till att bli globala 
massproducenter.

• Samarbetet med leverantörerna bygger på ett starkt fundament av 
strategisk passform. 

I skrivande stund har leverantören totalt 3.000 anställda i 150.000 kvadrat-
meter modernt utrustade produktionsanläggningar. Målsättningen anges 
som ”att ständigt förbättra effektiviteten och samtidigt upprätthålla 
konkurrenskraften för de produkter som tillverkas på fabriken”. En ganska 
typisk formulering för massproducenter.
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Analysverktygen i kvalitetssäkringen är i huvudsak de tidigare beskrivna, med 
några tillägg. Inspirerad av en serie föreläsningar som W. Edwards Deming 
höll i Japan på 1950-talet, utvecklade Kaoru Ishikawa, mest känd som 
skapare av fiskbensdiagrammet, det som idag kallas för sju grundläggande 
kvalitetsverktyg. Samtliga beskrivs i bilaga ett och tabell 8.3 visar en översikt. 

Tabell 8.3. Ishikawas sju grundläggande kvalitetsverktyg

Identifiera Prioritera Analysera Lösa Följa upp

Datainsamling x
Paretodiagram x
Stratifiering x
Styrdiagram x x
Histogram x x
Fiskbensdiagram x
Regressionsdiagram x

Ibland ingår även flödesschema, vilket är en illustration av försörjningskedjan, 
och ett ifrågasättande med fem varför, där defekter följs till grundorsaken 
genom att fråga varför. Kaoru Ishikawa skriver: “Rätt använda, kommer de 
sju QC verktygen att möjliggöra lösningen på 95 procent av problemen på 
arbetsplatsen. Med andra ord behövs mer avancerade statistiska verktyg 
bara i fem procent av fallen”70. De kanske mest använda verktygen i ett 
inköpsprojekt är datainsamling (sidan 224), pareto- och regressionsanalyser 
(sidan 235 resp. 233) samt olika stratifieringsdiagram (sidan 234).

One size fits..

Ikeas krav på leverantörerna finns beskrivet i en ”Supplier Quality 
Standard”  och kan, likt SRM, illustreras med en trappstegsmodell som 
figur 8.4. För varje steg ökar kravet på kvalitetssystemet. Men varför ser 
Ikea kvalitetskraven som en trappstege och inte som att leverantören ska 
klara kvalitetskraven med en definierad och enhetlig standard? Det första 
svaret är att det vore orimligt att kräva ett avancerat kvalitetssystem, 
exempelvis ISO 9000, på handvävda sjögräsmattor från Mekongdeltat i 
Vietnam. 
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...no one

Det vore lika orimligt att en tillverkare av köksstommar i Europa, som 
levererar varor för en miljard kronor per år, inte skulle ha ett kvalificerat 
kvalitetssystem. En mätning av de fysiska produkterna avslöjar att 
mattorna inte är exakt likadana bl.a. då materialet inte är industriellt 
framställt, vilket inte är ett problem, men en avvikelse på köksstommar 
med någon millimeter, skulle göra monteringen omöjlig.

Figur 8.4. En trappstegsmodell för kvalitetskrav på leverantörerna
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krav.

Det andra svaret är att Ikea vill underlätta uppstarten av affärer med 
entreprenörer och då håller man måste-kraven så låga som det är 
möjligt. Man gör det för att inte tvinga leverantören till avskräckande 
investeringar för att kunna starta affärer med Ikea, men också för att 
minska det interna motståndet mot allt arbete med komma igång med 
de kostnadsledande leverantörerna. 

Den långsiktiga synen på utvecklingen gör att leverantörerna inte behöver 
vara perfekta när man startar samarbetet – och det är på det stora hela 
inget problem alls. Handvävda mattor i Vietnam och köksstommar i 
Europa är ytterligheter – frånsett livsmedel, som är ännu mer krävande 
– och flertalet affärer finns utspridda mellan dem. Med så olika typer 
av affärer som Ikea har, vore det inte ändamålsenligt om man försökte 
behandla allt lika. Det är i realiteten olika affärer, nästan som om det vore 
olika företag, och då behövs också olika nivåer på kvalitetssystemen.  
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FRÅGOR OCH REFLEKTIONER

HUR OFTA GÖRS INKÖPSPROJEKT PÅ ETT SEGMENT? 

Principiellt startas ett projekt när förutsättningarna har förändrats eller 
när nya hävstänger öppnar för möjligheter. Vissa av projekten initieras av 
omvärlden, t.ex. genom förändrade kostnader eller nya teknologier, medan 
andra skapas: högre volymer, nya sortiment, teknikutveckling m.m. Fullskaliga 
projekt drivs ofta med ett till tre års mellanrum med lägsta frekvensen på 
de mest strategiska och industriella segmenten där strategin ofta involverar 
investeringar och längre kontrakt. 

HUR LÅNG TID TAR ETT PROJEKT? 

Tidsåtgången för ett projekt beror på så många faktorer att det är svårt att 
säga något som är allmänt hållbart, men för att ge en indikation så är min 
erfarenhet att stora internationella projekt behöver cirka sex månader från 
projektstart till avtal. Det mest tidskrävande är arbetet som ofta involverar 
linjeorganisationerna t.ex. att identifiera och värdera nya leverantörer eller 
att genomförande större värdeskapande aktiviteter. Det är omöjligt att 
generalisera tidsbehovet för implementering av resultaten. Den snabbaste 
jag har upplevt är en dag, för att uppdatera avtalen, och den längsta tog 
nästan ett år innan de sista bitarna var på plats.

DEN KOMPLETTA PROCESSEN

Processen har två tydliga faser med de första fyra stegen som ett segment- 
eller kategoriprojekt och det sista steget, STYRA, som skapar en komplett 
process. 

Figur 7.3. Översikt över en komplett DMAFS-inköpsprocess

Definiera Analysera Förbä�ra StyraMäta
1 2 3 4 5
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Taktisk planering

Upphandling
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Mäta och styra
Produktutveckling
SRM 
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KAN TEAMEN ANVÄNDA PROCESSEN TILL INKÖP AV ENSKILDA 
PRODUKTER? 

Den beskrivna processen är försedd med en arsenal av aktiviteter som behövs 
när teamet samordnar flera produkter till ett eller flera segment. Om uppgiften 
är att köpa enskilda produkter, försvinner behovet av vissa aktiviteter 
och andra blir mindre betungande. Exempelvis minskas omfattningen av 
inköpsanalysen, jämförelser av prestanda, positioneringen av leverantörerna 
och avsnittet med leverantörsstruktur och standardiseringar. 

Man kan se det som att arbetet blir enklare, men det betyder samtidigt att 
teamen tappar tillgången till möjligheter som finns tillgängliga i komplexa 
inköp med många produkter. Om de enskilda produkterna inte har mycket 
stora volymer, blir verktygslådan än mindre och det begränsar möjligheterna 
att nå extraordinära resultat. 

NÄR FUNGERAR KATEGORISTYRT INKÖP SOM BÄST?

Det beskrivna arbetet är enklast när teamen har ett definierbart behov av 
liknande produkter. Helst med något som liknar en serieproduktion och en 
samlad volym som ökar makt och inflytande. Kan behovet inte definieras, 
vilket i sämsta fall händer med kvalificerade tjänster, blir inköpsprocessen 
nästan tömd på aktiviteter. Om behoven uppstår med långa mellanrum och 
med behovsanpassade produkter vid de enskilda inköpstillfällena, vilket kan 
vara vanligt vid inköp av kapitalvaror och stora IT-system, försvinner delar 
av synergierna. Kapitalinköp utförs ofta av skräddarsydda projektgrupper 
med ett stort inslag av användare. Däremot fungerar inköpsprocessen och 
kategoriarbetet utmärkt vid inköpen av IT-hårdvara och vid standardiserade 
och frekvent återkommande kapitalinköp t.ex. gaffeltruckar till lager eller 
fönster till byggnationen av nya varuhus. 
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9. Andra kategorier och perspektiv
”The first stage in strategic thinking is to pinpoint the critical issue in the situation” – Kenichi 

Ohmae.  

Kapitlet kommer kort beskriva några olika typer av kategorier. Min avsikt är 
inte att repetera aktiviteterna som redan är beskrivna i föregående kapitel, 
inte heller att visa något nytt för de som redan arbetar med dessa kategorier, 
utan snarare att illustrera hur kategoristyrt inköp påverkas av grundläggande 
principer och potentialer som finns i olika kategorier och företag. 

Jag repeterar inte behovet av det grundläggande arbetet som jag beskrivit 
med stegen DEFINIERA, MÄTA eller FÖRBÄTTRA, utan koncentrera mig på 
skillnader i framgångsfaktorer och hur det påverkar arbetet med de strategiska 
hävstängerna – återigen med fokus på de nio hävstängerna som tillkommer 
på nivå tre och fyra.

Figur 9.1. Hävstänger i nivå tre och fyra
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Alla kategorier som skildras i detta kapitel finns på Ikea – de flesta med 
betydande inköpsvolymer. Mognadsmodellen och inköpsprocessen fungerar 
alldeles utmärkt för samtliga, men kategorierna som beskrivs i detta kapitel 
når sällan samma strategiska djup i arbetet som tidigare beskrivet. Men det 
innebär inte att arbetet är mindre utmanande eller att lösningarna blir mindre 
fantasirika. Ett överraskande bra exempel är från Sainsburys – ett detaljistföretag 
i England – som genomförde en produktförbättring på toalettpapper (!) och 
minskade diametern på pappröret i rullen med elva millimeter. Det minskade 
förpackningsstorleken och fraktkostnaderna med drygt 15 procent. Enligt 



177

Sainsbury motsvarar förändringen 500 färre lastbilar per år71. Det är dessutom 
ett ovanligt bra exempel på kombinationen av kundbehov, miljövänliga 
lösningar och besparingar. Den genomgående skillnaden mellan kategorierna 
är att de har olika startpunkter. Arbetet med att etablera inköpsmål och 
samverkansformer med intressenter i steget DEFINIERA, blir annorlunda 
beroende på var värdet skapas. Frånsett att de flesta kategorierna har en 
påverkan hos slutkunden, kan man se att de skapar värde hos olika användare:

• Inköpt material skapar värde i produktionsprocessen.

• Indirekt inköp hos de interna användarna.

• Komponenter skapar värde till färdiga produkter.

• Färdiga produkter hos slutkunderna.

Konkret innebär det att kategoriteamet måste förstå användarnas situation 
och i de flesta fall också slutkundernas. De som köper material måste förstå 
produktionsprocessen, teamen för inköp av indirekt material måste förstå de 
interna användarnas behov osv.

En genomgående likhet mellan kategorierna är de relativt omedelbara 
samordningsvinsterna på 5–10 procent som uppstår när volymerna blir 
stora nog för att konsolidera och stärka inflytandet hos leverantörerna. 
Besparingarna verkar genomgående vara resultatet av ett förbättrat 
arbetssätt och det ökade inflytandet. Resultaten kan ses även i kategorier där 
kostnaderna i värdekedjan inte har sänkts mätbart.  

INKÖP AV MATERIAL OCH HALVFABRIKAT
Material och halvfabrikat behöver ytterligare bearbetning innan de blir 
del av en färdig produkt. Beskrivningen omfattar grundläggande frågor 
för industriellt framställda material t.ex. stålplåt, spånplatta, papper eller 
planglas. Dessa materialinköp är en betydande kostnad för många företag, 
speciellt inom lågteknologiska branscher där kostnaden för material ofta 
uppgår till 50–80 procent av den totala kostnaden. Leverantörsmarknaden för 
material är mer konsoliderad än för färdiga produkter och den kännetecknas 
av höga investeringskostnader. Priserna är cykliska och påverkas både av 
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återkommande fenomen som hög- och lågkonjunktur och av aktörernas 
agerande t.ex. konsolideringar eller anpassningar av produktionskapaciteter. 
Marknaden är omväxlande köpar- respektive säljardominerad med trans-
parenta priser som regleras ungefär som oljepriset: alla följer alla. De lokala 
marknadspriserna reflekterar världsmarknadspriserna med justeringar för 
distributionskostnader, tullar m.m. Inköpsmarknaden för standardmaterial 
tenderar därför att vara regional medan högförädlat specialmaterial oftast 
har färre leverantörer med en global försäljning. Förbättringsområdena 
inkluderar:

• Skapa stora volymer genom att standardisera och samordna behoven. 
Större volymer kan ge möjligheter att hoppa över distributörer och köpa 
närmare källan, vilket ger lägre kostnader. Dessutom finns det relativt 
etablerade volymrabatter på de flesta handelsvaror och det är vanligt 
att prisskillnaden mellan mindre kunder och de största uppgår till tio 
procent. 

• Anpassa formaten så att mindre volymer hanteras/transporteras och att 
spill/skrot stannar nära materialleverantören – där det kan återvinnas. 

• Rätt ”timing” på kontrakten och en balansering mellan långsiktiga kontrakt 
och inköp på spotmarknaden. Eftersom marknaden är cyklisk är det viktigt 
att bevaka de underliggande prismekanismerna – kapacitetsutnyttjande, 
lagernivåer, produktion av ingående råmaterial och investeringar – så att 
rätt typ av avtal kan göras i rätt tid. 

• Minimera transaktions- och hanteringskostnaderna. Det stora 
fysiska flödet gör att hanteringskostnaderna kan vara betydande. 
Materialleverantörerna har oftast längre produktionsledtider än 
produktleverantörerna vilket utmanar balansen mellan tillgänglighet och 
låga kostnader.

• Undvik ensamförsörjning. Det finns goda skäl att undvika ett starkt 
beroende till leverantörerna. Företaget kan oftast bara belägga en 
låg andel av leverantörens produktionskapacitet och riskerar att vara 
en helt oviktig kund. Det är svårare att förbättra produkterna än vad 
det är med bearbetade produkter och de inkluderar ofta kostsamma 
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investeringar. Detta, tillsammans med krav på hög tillgänglighet, leder 
ofta till att företaget undviker ensamförsörjning. Man försöker vanligen 
använda standardiserat material så långt som möjligt och utvecklar en 
smidig process för byte av leverantörer. Är volymerna små, kan säkringen 
av försörjningen göras via agenter eller grossister som har tillräckliga 
volymer.

Terminssäkringar av valutor och/eller material är vanligt förekommande 
men de är inte en metod att sänka kostnader utan ett sätt att hantera risker, 
ungefär som att ta en försäkring. På samma sätt som med andra försäkringar 
är det – om man kan hantera risken – billigast att låta bli dem. I Asien är det 
också vanligt att man ser leverantörer som bunkrar material, vilket kan bero 
på skördetider, osäkerheter i försörjningskedjan eller på ren spekulation.

De viktigaste hävstängerna är att standardisera, utnyttja skaleffekter, utveckla 
leverantörsbasen och att effektivisera försörjninskedjan.

INKÖP AV KOMPONENTER
Komponenter behöver ingen eller en låg ytterligare bearbetning innan de 
används i produkterna. De kan delas in i kvalificerade teknikkomponenter, 
ofta från ett begränsat antal globala varumärkesleverantörer, och enklare 
komponenter som ibland designas eller anpassas till de färdiga produkterna, 
t.ex. plastkomponenter, gångjärn eller skruvar. 

Inköp av enklare komponenter är en affär som är mycket lik processen 
som är beskriven och möjligheterna utvecklas med samtliga hävstänger. En 
skillnad mellan komponenter och kompletta produkter är att komponenter 
påverkar prestandan hos något som är större än sig själv – dvs. produkterna. 
Det betyder t.ex. att produktförbättringar kan skapa ett värde som är 
större än komponentpriserna genom att förenkla konstruktion, montering 
och produktion av de färdiga produkterna. På samma sätt kan brister eller 
kvalitetsdefekter orsaka kostnader som är högre än komponentpriserna. Den 
höga bristkostnaden innebär att affärsenheternas vilja att göra förändringar 
kan vara låg, att leveransrisker måste säkras extraordinärt och att alla 
förändringar måste ge proportionellt stora fördelar. 
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Priselasticiteten är lägre än på färdiga produkter och höga volymer skapas 
genom att komponenterna höjer värdet på de färdiga produkterna och/eller 
att de används på fler produkter. 

INKÖP AV VARUMÄRKESPRODUKTER

Det största kännetecknet för varumärkesleverantörer är att de har en direkt 
relation till kunder och marknader. Inköp av varumärkesprodukter och 
komponenter är kanske det tydligaste exemplet på hur affärs-utveckling och 
strategiskt inköp måste integreras för att nå de bästa resultaten. Affären 
påverkas i hög grad av maktbalansen mellan parterna. Leverantörens 
makt beror på produktens värde, dvs. kundernas betalningsvilja och 
försäljningsvolymerna. Företagets makt bestäms av försäljningsvolymerna, 
det egna varumärkets styrka samt tillgängliga inköpsalternativ. Maktbalansen 
styr hur mycket leverantören är beredd att anpassa sina produkter efter 
företaget.

1. Ingen anpassning. Relationen blir ytlig och leverantören presenterar 
produkter, service och en prislista. Om företaget inte har något inflytande 
alls, kan de vara i en position där de får vara glada för att få köpa 
produkterna överhuvudtaget. Med ett större inflytande kan företaget 
sätta flera varumärkesleverantör i konkurrens med varandra. 

2. Anpassning av försörjningskedjan. Här kan distributionssystemet och/

Det är inte bara kunderna som skruvar och muttrar. 

IKEA Components är ett bolag som utvecklar, köper in och säljer 
komponenter till leverantörerna. Den totala omsättningen motsvarar 
knappt 20 miljarder kronor och man har produktutveckling i Älmhult med 
operativt inköp och produktion (packning m.m.) i Tjeckien, Slovakien och 
Kina. Till skillnad från inköp av standardiserade material och halvfabrikat, 
har komponenter betydande pris- och prestandaskillnader mellan 
regioner och leverantörer.
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eller förpackningar anpassas efter företagets behov och möjligheter. 
Inom detaljhandeln är förändringar av förpackningar en viktig del i hur 
företaget skapar ett intryck av att ha unika produkter. Förvånansvärt 
många produkter är samma sak, tillverkade i samma fabriker, men med 
olika förpackningar.

3. Enskilda produktanpassningar. Leverantören kan t.ex. stödja företaget 
i olika kampanjer eller göra smärre produktanpassningar som passar 
företagets system och behov bättre.

4. Co-branding och kommersiell anpassning. Nu är samverkan djup och 
produkterna utvecklas i takt med företaget kommersiella kalender. 
Beroende på styrkan hos företaget respektive leverantören, marknadsförs 
varumärkena på olika sätt, t.ex. på resväskor som var märkta med “For 
IKEA by Samsonite” eller som på vitvaror där man får vända på produkten 
eller söka i användarinstruktionerna innan man hittar namnen Whirlpool 
och Electrolux. 

5. Exklusivitet. Leverantören levererar specifika produkter uteslutande till 
företaget.

Oavsett anpassningsgrader påverkar samarbetet försäljningsmarknaden och 
erbjudandet till slutkunderna. Utvecklingen av samarbetet kan därför inte 
vara en enskild inköpsfråga utan är en integrerad del av företagets affärs- 
och marknadsstrategi. En annan viktig faktor är leverantörernas prioritet att 
utveckla sin marknadsposition. Positionen inkluderar kundvärde, prisnivåer, 
sortiment, marknadsföring och försäljningskanaler. Att utveckla varumärkets 
position är oftast viktigare än enskilda affärer, även om de är stora, och det får 
effekter bl.a. på hur leverantören kan sänka priserna. 

Om företagets volymer är stora i relation till varumärkesleverantören, 
kan principerna för att sänka priser och kostnader inkludera de vanliga 
hävstängerna: utnyttja skaleffekter genom konkurrens om kampanjer och om 
försäljningsyta. Men stora prissänkningar måste maskeras på ett sätt så att 
varumärket inte utarmas och att de övriga köparna inte känner sig lurade. 
Maskeringen av priserna är mer kritisk på produkter än på komponenter och 
några av metoderna är:



182

• Leverantören återbetalar en rabatt till ett centralt konto som ibland kallas 
för marknadsföringsbidrag. Rabatten är därmed inte är synligt i hela 
företagets organisation.

• Justeringar av produkten, förpackningar, försäljningslösningen eller co-
branding som gör att den inte bli helt jämförbar med andra kunders 
inköp. Leverantören kan då berätta för andra köpare att kvaliteten på 
dessa produkter är sämre än på de som övriga kunder köper till högre 
priser. Oavsett sanningshalten kan köparna använda det som argument 
till sina egna slutkunder. 

En slutsats är att inköpsprocessen behöver vara helt integrerad med affärs-
utvecklingen för att skapa resultat med inköp av varumärkesprodukter. Det är 
sannolikt en bidragande orsak till att dagligvaruhandeln, som har en hög andel 
varumärkesprodukter, ofta är organiserade i produktkategorier som ansvarar 
både för sortiment och för inköp. När företaget köper EMV-produkter (egna 
märkesvaror) fungerar renodlade inköpskategorier alldeles utmärkt.

INDIREKT INKÖP – STANDARDPRODUKTER

Den vanligaste definitionen av indirekt inköp är att produkten inte levereras till 
slutkunden utan förbrukas i organisationen. De indirekta inköpen motsvarar 
ungefär 50 procent av det samlade inköpsvärdet i stora företag57 och de 
kännetecknas av:

• Många unika användare och intressenter.

• Ofta låg prioritet från linjeorganisationen men med höga servicekrav.

• Ett stort antal produkter/tjänster där många är nästan likadana.

• Enklare produkt- och leverantörsstruktur men en intern komplexitet  som 
bl.a. medför svårigheter att implementera nya lösningar.

Beskrivningen omfattar standardkategorier som inkluderar resor och hotell, 
tjänste- och hyrbilar, kontorsmaterial, enklare konsulttjänster, försäkringar, 
annonser, underhåll och städning m.m. Gemensamt för dessa kategorier är 
att de är tekniskt okomplicerade men produkter som i huvudsak är färdiga på 
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marknaden och som kan paketeras till standardiserade segment samt att de 
har en frekvent återkommande förbrukning. 

Inköpsmarkanden är mogen och prioriteterna är oftare att sänka de 
totala kostnaderna och mer sällsynt att skapa värde. De generella 
förbättringsområdena inkluderar:

• Implementera, om den inte redan finns, en grundläggande infrastruktur 
med organisation, en transparent inköpsprocess och ett forum för beslut 
och uppföljning hela vägen till kontroll av fakturor. 

• Standardisera produkterna, det vill säga att bestämma vad som ska köpas: 
vilken typ av hotell, vilka hyrbilar, annonser m.m. Att omvandla en stor 
mängd nästan liknande produkter till homogena segment är ofta en av de 
mest komplicerade och lönsamma uppgifterna inom indirekt inköp. Det 
finns många användare och intressenter som alltid har gjort på sitt sätt 
med produkter som de själva valt. Den övergripande standardiseringen 
summeras ofta i en policy, t.ex. rese-, bil- eller IT-policy, som reglerar 
både valet av produkter och användningen av dem.

• Förenkla och standardisera processen från beställning till betalning. Det 
inkluderar en automatisering av de enskilda köpen, elektroniska kataloger 
och enkla faktureringssystem.  

En inköpsprocess på Intel.

Intel beskriver framgångsfaktorerna bakom sitt indirekta inköp som en 
professionalisering i tre delar: IT-verktyg, kompetens och inköpsprocess. 
Man införde en fem-stegsprocess för strategiskt inköp av indirekta 
produkter och tjänster som bidrog till en tio procent sänkning av 
kostnaderna under två år. Kanske viktigare: processen är ett ramverk för 
ett gemensamt språk och Intel skriver: ”5-stegsprocessen möjliggjorde 
också ett mycket större engagemang och inflytande hos de interna 
intressenterna än någonsin tidigare”72.
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• Minska, försena eller eliminera behovet av de inköpta produkterna. Det 
är kanske inte en naturlig inköpsuppgift, utan en del av affärsägarnas 
verksamhetsplanering, men det är likväl en av de viktiga aktiviteterna 
där även inköpsteamen bidrar genom att mäta, analysera och utmana 
affärspotentialerna.

Upphandlingsprocessen är oftast okomplicerad och kan göras som tidigare 
beskrivet. Vid enklare uppköp kan förfarandet kompletteras med så kallade 
omvända auktioner, där leverantörerna – antingen via internet, telefon eller 
fysiskt på samma plats – tävlar genom att erbjuda lägsta pris för en specificerad 
produkt. Auktionerna kan leda till kontrakt eller vara en kvalificering till 
förhandlingar.

Som vid allt indirekt inköp måste teamet ha speciell omsorg om imple-
mentationen vilket t.o.m. kan medföra att teamet avstår från den bästa 
lösningen till förmån för en som får ett enklare genomförande.

INDIREKT INKÖP – TRANSPORTER (Europa)

Behovet av transport styrs främst av balansen mellan korta ledtider och låga 
kostnader. Betydelsen av denna balans varierar ganska ordentligt beroende 
på kategori. Stoppmöbler och madrasser har ett varuvärde på 100–300 
euro per kubikmeter, aluminiumprodukter 2.000–4.000 euro och värdet på 
elektronik överstiger 400.000 euro per kubikmeter. Fraktkostnaden är inte 
intressant för elektronik där korta ledtider och rätt tillgänglighet är prioritet 
ett, två och tre. På en soffa är frakterna en betydande kostnadspost med stor 
påverkan på lönsamheten. 

Inom lastbilstransporter finns en bred palett av leverantörer, från stora 
logistikföretag till nischleverantörer. De stora leverantörerna erbjuder 
ofta kompletta logistiktjänster med transporter från material till slutkund 
samt lager- och terminalhanteringar. Nischleverantörerna specialiserar sig 
på färre rutter och på en mer begränsad service men de kan vara mycket 
konkurrenskraftiga på rutter som ger dem balanserade flöden med fulla bilar 
i båda riktningar. 



185

Utöver den dominerande lastbilstransporten finns också järnväg och sjöfart. 
Båda har längre ledtider men är i gengäld ofta billigare, speciellt på längre 
sträckor och med tungt gods. De olika transportmetoderna kan kombineras 
genom intermodala lösningar där godset t.ex. kan hämtas med lastbil, trans-
porteras på de långa sträckorna med järnväg eller sjöfart, för att levereras till 
slutdestination med lastbil igen. 

De vanligt förekommande förbättringsområdena inkluderar:

• Skapa förutsättningar för balanserade flöden. Obalanserade flöden är 
en av de största kostnaderna i transporter och cirka 25 procent av alla 
Europeiska lastbilstransporter sker utan gods73. Om köpande företags 
volymer är stora, kan de i bästa fall kombineras med andra kunders rutter 
för att öka kapacitetsutnyttjandet.

• Reducera miljöbelastningen. Transporter är ett av de områden där en 
minskad belastning på miljön ofta reducerar kostnaderna. Områden som 
granskas inkluderar höjda fyllnadsgrader, en ökad andel biobränsle och 
fler bränslesnåla fordon.  

• Säkra de operationella processerna. Kostnaden på transporter kan, 
i likhet med många indirekta tjänsterinköp, i hög grad påverkas av 
användarnas agerande och de operationella processerna behöver därför 
vara kvalitetssäkrade, exempelvis:

- Korta väntetider, snabb lastning/lossning och fordonen lastade till 
höga fyllnadsgrader.

- Beställa i rätt tid och att undvika spotavtal.

- Förpackningar som är rimligt anpassade efter hela kedjan.

Stordriftsfördelarna på lastbilstransporter är relativt begränsade då nästan 
90 procent av kostnaderna utgörs fordon, drivmedel och chaufförer. Kan 
inte balanseringen av flödena förbättras, resulterande i högre kapacitets-
utnyttjande, genererar ökade volymer nästan motsvarande ökning av 
kostnaderna. Arbetet har en tyngdpunkt på lägsta totalkostnad. Är företaget 
en stor kund kan de påverka valet av transportenheter efter godsets 
beskaffenhet t.ex. olika storlekar på lastbilar eller på containrar.
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INDIREKT INKÖP – KVALIFICERADE TJÄNSTER

Här avses inköp exempelvis hos reklambyråer eller managementkonsulter. 
Tjänsterna kännetecknas av att arbetet ofta utförs i nära samarbete med 
användarna och att tjänsten har ett stort fokus på värdeskapande. Relationer 
och samspelet mellan användare och leverantör är därför speciellt viktigt. 
Jämfört med inköp av enklare tjänster kan dessa vara svåra att definiera 
– att sätta mål och krav – då de inte kan beskrivas med en avgränsad och 
standardiserad arbetsrutin.

Svårigheten att definiera mål och krav kan ge konsekvenser på hela 
inköpsprocessen, från val av leverantör till implementering och mätning av 
resultatet. Men definitionen måste bli tillräckligt tydlig för att överhuvudtaget 
möjliggöra ett professionellt inköp. Alternativet är att användarna själva tar 
ansvaret för upphandlingen med visst stöd av inköpsorganisationen, vilket är 
vanligt förekommande när inköpen sker sällan och/eller har ett lågt värde.

Inledningsvis kartläggs tjänsterna genom olika dimensioner:

• Värde och resultat: Vad ska tjänsten leverera eller göra möjligt? Hur kan 
teamet utvärdera leverantörernas prestanda och hur mäts resultat och 
mål?

• Aktivitetsanalys: Hur ser de avgränsade aktiviteterna ut, och vilken 
kompetens behövs? Kan aktiviteterna delas upp, köpas in hos specialister 
och kombineras till färdig produkt?

• Vilken service/flexibilitet och kapacitet behövs?

Ju bättre förståelse teamet kan skapa för hela affären, desto enklare kommer 
resten av arbetet att bli. Arbetet följer den beskrivna processen men med 
något annorlunda tyngdpunkter:

• Samarbetet med användare och intressenter är intensivare än genom-
snittet och användare deltar ofta i utvärderingen av potentiella 
leverantörer.

• Avtal som reglerar tjänstedefinitionen och enskilda uppdrag t.ex. hur 
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budget ska göras och redovisas, hantering av avvikelser, ansvarsfördelning, 
uppföljning och mätning av resultat m.m. En speciell punkt är regler om 
hur uppdrag justeras då de tenderar att växa i dialogerna med användaren 
– vilket kan bli tydligt först när fakturan kommer. 

• Implementeringen kan, som vid alla indirekta inköp, vara komplex. 
Speciellt om tjänsterna har många användare och brister i beställnings-, 
betalnings- eller uppföljningssystemen.

• Arbetet har ett större fokus på aktivitetsanalyser och jämförelser än på 
regelrätta produktförbättringar. En annan metod är att fastställa budgeten 
och låta leverantörerna tävla med att erbjuda maximalt värdeskapande 
arbete/resultat.

Monczka et.al. (2009,2011) summerar: 

Även om det är viktigt att utveckla en rationell leverantörsbas där 
volymfördelar kan utnyttjas, maximeras värdet i kvalificerade tjänster 
sällan av en strategi med ensamförsörjning. Nya leverantörer ökar ofta 
prestandan väsentligt hos de existerande genom den konkurrens de 
tillför. […] Dessutom bör man anstränga sig till det yttersta för att undvika 
”one-stop shopping”; de flesta serviceföretag är mediokra utanför sin 
kärnkompetens. Använd kvalificerade tjänsteleverantörer uteslutande 
inom deras kärnkompetens74.  

HUR HANTERAS HÅLLBARHET?

Samtliga affärer påverkas dessutom på olika sätt av kravet på mer hållbara 
lösningar. Alla ansvarsfulla företag har en ståndpunkt och en strategi för hur 
man ska minska miljöbelastningen och det får naturligtvis konsekvenser 
även på inköp, även om det ser helt annorlunda ut beroende på företag. Ikea 
ligger i framkant av de enkla skälet att det är omöjligt att stå för “en bättre 
vardag för de många människorna” och samtidigt undvika att ta ansvaret 
för att förbättra miljö och hälsa. En vanlig miljöstrategi är integreringen av 
hållbarhet i affärsutvecklingen. Syftet är att identifiera områden som gynnar 
både affärerna och samhället. Principerna formulerades av Michael E. Porter 
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och Mark R. Kramer i vad de kallar för ”CSV – Creating Shared Value”75 och vi 
kan se några exempel på aktiviteter från Ikea76:

• Öka transporteffektiviteten med bättre förpackningslösningar och 
minska terminalhanteringar t.ex. genom direktleverans till varuhus från 
leverantör.

• Öka användningen av återvunnet och/eller förnyelsebara material.

• Höja produktkvaliteten (ger färre returer och ökar livslängden på 
produkterna)

• Lägre energiförbrukning i produktionen och med högre andel 
förnyelsebar energi.

• Minska spill/skrot i produktionen. Använda materialet bättre.

• Designa produkter med mindre förbrukning av material, vatten och 
energi. Exempelvis duschar och kranar med lägre vattenförbrukning.

• Ta kommersiella beslut som innebär att företaget avstår från vissa 
produkter, även om de inte bryter mot lagar. Exempelvis har Ikea slutat 
sälja alla glödlampor som inte är LED, produkter med PVC och batterier 
som inte är laddningsbara.

• Skapa goda exempel som kan spridas till kunder, media, NGOs och 
internt. Exempelvis vegetariska köttbullar och varmkorv eller att själva 
installera och börja sälja solpaneler till låga kostnader.

När man betraktar många av dessa miljöaktiviteter kan man få intrycket att 
Ikea (och andra företag) samlar upp existerande aktiviteter och förpackar 
om dem med etiketten hållbarhet. Det finns naturligtvis en sanning i det, 
men samtidigt handlar det om att förstärka existerande styrkor och om att 
träna organisationen att se på hållbarhet som en affärsmöjlighet och inte 
som en kostnad. När hållbarhet är en del av affärsstyrningen, som mäts och 
premieras, kommer organisationen att lära sig och steg för steg hitta nya och 
allt smartare lösningar. 
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10. Från teori till praktik
“If you want to make enemies, try to change something” – Woodrow Wilson. 

Implementeringen av kategoristyrt inköp är en relativt praktisk aktivitet 
där metoderna kan testas och utvärderas innan en organisationsförändring 
genomförs. Trots det kan omställningen vara komplex, lite stökig och inte 
speciellt linjär. Det är därför viktigt att förstå principerna för hela förändringen 
och att inte tappa fotfästet när svårigheterna kommer.  

Jag tar utgångspunkten i en förändringsprocess som publicerades av John P. 
Kotter i en artikel 199577 och i bokform 199678. Den har sedan dess publicerats 
oavbrutet och har blivit utsedd av nättidningen Time.com som en av de 25 
mest inflytelserika managementböckerna. Jag sammanfattar Kotters process 
och placerar in specifika kategoriaktiviteter under de avsnitt där jag tycker att 
de passar in bäst – men de flesta kan göras i en annan ordning också. 

Sannolikt är samtliga avsnitt i förändringsprocessen nödvändiga när företaget 
väljer en permanent bemannad kategoriorganisation medan införandet av en 
ambulerande projektorganisation är enklare. Kotter beskriver processen i åtta 
steg:

1. SKAPA EN KÄNSLA AV ATT FÖRÄNDRINGEN  
    ÄR VIKTIG OCH BRÅDSKANDE

Den första utmaningen är att övervinna organisationens ointresse för 
förändringar. Kotter menar att 75 procent av de involverade cheferna, och 
en majoritet av organisationen, måste vara övertygade om att förändringen 
är bra för att kunna ta den igenom de hinder som väntar. Drygt hälften av 
de företag Kotter studerade, misslyckades i det första steget. Orsakerna var 
ofta att ledningen underskattade utmaningen att övertyga organisationen 
eller att de saknade tålamodet att ta den tid som behövdes. Ibland skedde 
det motsatta och ledningen paralyserades av en överdriven oro för 
organisationens reaktioner. 
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2. SAMLA ETT TEAM MED INFLYTELSERIKA  
        PERSONER SOM KAN LEDA FÖRÄNDRINGEN 

I andra steget betonas vikten av att bygga ett team som leder förändring-
sarbetet. Inga stora förändringar kan drivas av enskilda individer. Lednings-
teamet bemannas så att det uppfyller fyra viktiga kriterier:

• Makt att genomföra. De viktigaste linjecheferna är med i teamet.

• Expertis. De viktiga användarperspektiven finns representerade.

• Förtroende. Deltagarna har högt anseende i organisationen.

• Ledarskap. Teamet har kompetensen att leda förändringar.

Kotter skriver att företagen som misslyckas på grund av detta steg, ofta 
underbemannar ledningsteamet. Ibland delegeras ledningen av teamet till 
stabs- eller matrisfunktioner, men oavsett hur kompetenta dessa funktioner 
än må vara, fungerar förändringar inte utan ett starkt engagemang från 
linjeorganisationen. 

Jag bygger vidare på Kotters inledande steg med specifika kategoriaktiviteter. 

A. Kategorisera inköpsvolymerna.

B. Bedöm vinsterna med att samordna inköpsvolymerna.

C. Engagera de viktigaste intressenterna.

D. Skapa bra exempel och förebilder för organisationen.

De inledande aktiviteterna, kategorisering, bedömning av vinster och att 
skissa på organisationen, tillhör ibland de förberedande analyserna som görs 
innan Kotters första steg

A. KATEGORISERA INKÖPSVOLYMERNA

Kategoriseringen är ett sätt att gruppera produkterna efter industrins 
förutsättningar. Det illustreras oftast med ett träddiagram (sidan 222) som 
visar hierarkin från produkter, via segment till kategorier. Syftet att skapa 
en överblick av volymerna i segment- och kategoridimensionen för att bl.a. 
kunna bedöma samordningspotentialer, se viktiga affärer och skissa på 
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lämpliga organisationsformer. En kort repetition:

Segmenten är produktpaket som är gjorda på ett sätt så att de optimerar 
leverantörernas konkurrenskraft och leverantörerna kan, kanske med mindre 
investeringar, tillhandahålla samtliga ingående produkter. Annars är det inget 
segment. En kategori är en gruppering av flera segment med en gemensam 
industriell logik. 

Segmenten bör organiseras i kategorier när det ger möjligheter att skapa 
affärsfärsfördelar genom helheten. Exempel på sådana situationer är när:

• Segmenten är konkurrerande tekniker för att uppfylla samma kund- eller 
användarbehov. Exempelvis flyg och snabbtåg. 

• Leverantörerna är verksamma inom två eller fler segment. Kategoriseringen 
ger möjligheter till att använda hela affären med leverantören. 

• Underleverantörerna är engagerade i flera segment inom en kategori.

• Utvecklingen av segmenten behöver samma interna kompetens.

Några exempel på typiska sätt att gruppera segment till kategorier:

• Marknadskommunikation (mediebyråer), annonsplatser och telefon-
försäljning är exempel på segment inom kategorin marknadsföring.  

• Lågenergilampor och LED-belysning är segment inom belysning. 

• Injektionsgjutning, extruderad och formblåst är segment inom plast.

B. BEDÖM VINSTERNA MED ATT SAMORDNA INKÖPSVOLYMERNA

Den kanske enklaste bedömningen av potentialerna med kategoristyrt inköp, 
är att studera hur företagets inflytande på marknaden förstärks genom 
samordnade inköpsvolymer. Om inköpsandelen hos leverantörerna fördubblas 
från en promille till två, ger det förmodligen inga märkbara effekter, men 
om företaget kan komma till en position bland de tre största kunderna blir 
utgångsläget bra. För att göra bedömningen behöver man förstå strukturen 
på inköpsmarknaden och spegla den mot företagets kategorier och segment. 

Om företaget inte kan uppnå ett ökat inflytande hos leverantörerna återstår 
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bara samordningsfördelar i det interna arbetet, t.ex. förbättrad kompetens 
eller genom att kunna ta tillvara på standardiseringspotentialer. 

D. ENGAGERA DE VIKTIGASTE INTRESSENTERNA

De största förespråkarna för kategoristyrt inköp hittas vanligen bland de högsta 
cheferna som ser de potentiella fördelarna utan att själva riskera att förlora 
något. De upplever som regel att en ökad transparens och utnyttjandet av 
synergier är positivt för verksamheten. De mest svårflörtade intressenterna 
finns bland två inflytelserika grupper som också riskerar att förlora mest på 
en förändring:

• Affärsenheterna. Det är ganska naturligt att de har en skeptisk inställning 
till samordning eftersom det innebär att de lämnar ifrån sig en del av 
uppgifterna utan att slippa ansvaret. Här behöver inköpsledningen bygga 
förtroende genom exempel – framgångsrika projekt där (a) resultaten 
är betydelsefulla och rimliga att genomföra och (b) människorna på 
de involverade affärsenheterna upplevs som förebilder. De starkaste 
affärsenheterna behöver se samordningen som en möjlighet för dem att 
utveckla sina affärer.

• Den mest erfarna gruppen i inköpsorganisationen – det gamla gardet. 
De är chefer eller seniorer och har uppnått sin status genom att vara 
experter på det tidigare arbetssättet: nätverk, kompisar och osynliga 
stigar. De behöver inga processer och de löser frågorna genom att hitta 
fram i organisationen. Många kommer att bli de viktigaste förespråkarna 
för ett nytt sätt att arbeta men andra kommer att se transparensen som 
ett hot. Det absolut viktigaste är att ge denna grupp förutsättningar för 
att kunna leda sina verksamheter genom förändringen. De som känner att 
de inte kommer att klara sina jobb, kommer att motarbeta all förändring 
– passivt eller aktivt. Motståndet mot förändringarna kan dock minskas 
på flera sätt:

- Arrangera specialträning i förberedande syfte. Träningen skapar 
principer, utforskar sätt att leda och den bygger ett nätverk där de 
involverade kan ventilera svåra frågor. Deltagarna i nätverket kommer 
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att hjälpa varandra genom förändringen.

- Lyft fram de bästa så att de leder eller coachar de affärer som ska bli 
de goda exemplen i organisationen.

- Ge dem framträdande roller i träningsprogrammen.

Det är inte sannolikt att samtliga chefer klarar av en förändring, men det 
är nödvändigt att majoriteten gör det och att de bästa får viktiga och 
framträdande uppgifter i förändringsarbetet.

E. SKAPA BRA EXEMPEL OCH FÖREBILDER I ORGANISATIONEN

Att skapa bra exempel kan vara en del av att verifiera affärspotentialerna och/
eller ett medel för att övertyga organisationen. Helst görs de med så mycket 
intern personal som möjligt men ibland är det nödvändigt att förstärka med 
extern expertis. Det viktiga är att konsulter inte kör ett projekt, tackar för sig, 
och kvar i dammet står en organisation som febrilt letar i alla papper, funderar 
på vad man lärde sig och vad det betyder för de övriga affärerna.  

Företaget kan välja mellan att skapa exempel i spannet från lätta exempel 
till skolexempel. De lättaste exemplen är när man tar en mindre välskött och 
fragmenterad affär, kontorsmaterial eller något som organisationen inte 
brytt sig om, och med en standardisering och påföljande upphandling, sänks 
priserna ordentligt. Skolexemplet är att använda en stor kategori och göra 
något som den vanliga organisationen bevisligen inte klarar av. Nackdelen 
med de lättaste exemplen är att de bara övertygar dem som inte förstår 
inköpsverksamheten och nackdelen med de svåraste är att de kan ta lång tid 
att genomföra. Men när skolexemplen lyckas, förenklar de implementeringen 
avsevärt. Exemplen är första steget mot att skapa förebilder i det nya sättet 
att arbeta och nu ser man de första riktiga entusiasterna i organisationen.

3–4. UTVECKLA EN VISION OCH EN STRATEGI   
SAMT KOMMUNICERA DEM

Kotter skriver att visioner har flera syften: De förenklar för mängder av 
beslut och diskussioner i organisationen samt motiverar och gör det möjligt 
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för människor att agera i rätt riktning. Dessutom underlättar en bra vision 
koordineringen av många människor med en anmärkningsvärd enkelhet; 
speciellt jämfört med detaljerade instruktioner och möten. Kotter skriver att 
effektiva visioner ska:

• Föreställningsbara: Ge en tydlig bild över den framtida situationen.

• Önskvärda: Vara långsiktigt åtråvärda för dem som blir berörda av 
förändringen.

• Genomförbara: Innehålla realistiska målsättningar och visa en logik i hur 
de kan förverkligas – dvs. en övergripande strategi.

• Fokuserade: Vara tydliga nog för att ge vägledning i enskilda beslut.

• Flexibla: Erbjuda tillräcklig flexibilitet för kreativitet och problemlösning.

• Kommunicerbara: Vara möjliga att förklara på maximalt fem minuter.

Kommunikationen av visionen är viktig och framgången är enligt Kotter ”direkt 
relaterad till budskapets enkelhet och tydlighet”. Såväl tekniska termer som 
jargonger bör undvikas och Kotter fortsätter: ”visioner som inte är djupt 
rotade i verkligheten på produkt- och servicemarknaden är i hög utsträckning 
ett recept för katastrof”. Han avslutar med att betona betydelsen av att 
chefernas egna agerande stödjer visionen, vilket kanske är mer betydelsefullt 
än den verbala kommunikationen.

5. GE MÄNNISKOR MÖJLIGHET ATT REALISERA  
    FÖRÄNDRINGEN

Nu avlägsnas så många hinder som möjligt så att organisationen får möjlighet 
att starta konkreta aktiviteter. Kotter beskriver några speciellt viktiga hinder 
som bör minimeras:

• Bristande kompetens. 

• Formella strukturer, t.ex. organisationer och funktioner med mål som är 
i konflikt med förändringen.

• Chefer som försvårar för medarbetarna att starta aktiviteter.

• Belönings- och informationssystem som försvårar eller motarbetar 
förändringen.
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Enligt Kotter är det kanske svåraste hindret de chefer som inte accepterar 
förändringen. Han betonar vikten av att behandla dem på ett korrekt sätt, 
men att frågan inte kan undvikas. Om det accepteras att chefer motarbetar 
förändringen, undermineras förtroendet och medarbetare får varken 
motivation eller möjligheter att starta förändringsaktiviteter. Jag har adderat 
följande kategoriaktivitet under Kotters fjärde steg:

A. Skapa förutsättningar för de första hävstängerna. 

B. Implementera lämpliga system för mätning och analys.

A. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE FÖRSTA 
HÄVSTÄNGERNA

Implementationen av kategoristyrt inköp sker ofta stegvis där användningen 
av hävstänger ökar i omfattning och djup. Inledningsvis är den största 
potentialen att öka inflytande och makt samt att konsolidera leverantörsbasen. 
Förberedelserna beror på företagets situation men de inkluderar att skapa 
en process för hur leverantörerna utsätts för konkurrens. Denna process 
omfattar bl.a.:

• En process för hur produkter utvärderas och flyttas mellan leverantörer

• Hur/om leverantörernas strategiska passform ska värderas.  

• Hur leverantörernas offerter värderas t.ex. hur flyttkostnader beräknas. 

• Ansvarsfördelning mellan projektet och linjeorganisationerna.

• Beslutsforum som inkluderar de viktigaste intressenterna.

Orsaken till att de flesta företag startar kategoristyrt inköp med konsolidering 
av leverantörerna, är att arbetet i den föregående nivån, lägsta enhetskostnad, 
oftast leder till en stor leverantörsbas med spretig prestanda. En konsolidering 
till de bästa leverantörna leder till en betydande prestandahöjning då de 
sämsta leverantörerna fasas ut samt av pris- och kostnadssänkningar hos de 
leverantörer som ökar sina försäljningsvolymer – dvs. skaleffekter. 
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B. IMPLEMENTERA LÄMPLIGA SYSTEM FÖR MÄTNING OCH ANALYS

Mät- och analyssystem är ett fundament som bör finnas på plats helst t.o.m. 
innan man skapar bra exempel – även om det kan vara möjligt att hantera 
exemplen med en extraordinär kraftansträngning. Systemen ska helst 
tillgodose samtliga behov av de analyser och uppföljningar som är beskrivna 
i MÄTA och STYRA, men ett minimum är att kunna göra en kvalificerad 
spendanalys. Jag går inte in på ämnet här utan hänvisar till tidigare kapitel. 

6. SKAPA SNABBA RESULTAT

Samtidigt som hindren minimeras, genomförs aktiviteter för att uppnå snabba 
resultat. Det är viktigt att visa upp resultat som motiverar organisationen 
inför de ansträngningar som kommer att behövas. Kotter skriver: ”Att leda 
en förändring utan fokus på snabba resultat, är extremt riskabelt”. Ibland 
har man tur, men snabba resultat är inget man bara hoppas på, utan de 
skapas genom medvetna ansträngningar. Kotter menar att resultaten måste 
vara direkt relaterade till förändringen och att de är avgörande både för att 
motivera ansträngningar och för att hålla motståndet i schack.  

Jag har adderat följande kategoriaktiviteter under Kotters sjätte steg:

A. Förbered leverantörerna på den nya strategin.

B. Kraftsamla team och hämta pengar på bordet.

A. FÖRBERED LEVERANTÖRERNA PÅ DEN NYA STRATEGIN

De viktigaste leverantörerna bör informeras både skriftligt och muntligt, t.ex. 
genom en sammankomst där företagets strategi, vision och övergripande 
målsättningar förklaras och diskuteras. Sammankomsten är ett forum för 
att visa på potentialerna med stora volymer och låga kostnader. Även om de 
inledande aktiviteterna kan upplevas som övervägande konkurrensinriktade, 
är det väsentligt att leverantörerna förstår att företaget vill skapa långsiktiga 
förutsättningar för en exceptionell prestanda genom en bättre samverkan 
med kompetenta leverantörer som delar företagets strategi. Självklart 
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kommer några av leverantörerna att vara oroliga för förändringen, och det 
ska de vara, men många kommer att se stora möjligheterna som finns för de 
som är beredda att anamma strategin.

B. KRAFTSAMLA TEAM OCH HÄMTA PENGAR PÅ BORDET

Företaget kraftsamlar mot de viktigaste affärerna och de enklaste segrarna. 
När teamen samordnar affärerna kommer det att finnas flera som har 
”pengar på bordet”, uppenbara potentialer genom konsolidering och 
möjlighet att flytta produkter mellan leverantörer till rimlig kostnad. Dessa 
affärer kräver inget djupt arbete i steget ANALYSERA. Affärerna identifieras, 
teamen kvalitetssäkrar inriktningen genom de två första stegen i processen 
och resultaten skapas genom väl genomförda upphandlingar. 

Jag har svårt att föreställa mig en strategi för kategoristyrt inköp som inte 
innehåller möjligheter för snabba resultat. Det vanliga är att de blir uppenbara 
när man ser på affären som en helhet. Annars får företaget sätta av tillräckligt 
med resurser på några affärer och skapa resultaten, men i ett högre tempo 
än det normala arbetet. En av Kotters viktigaste slutsatser är att man inte kan 
vänta eller hoppas på de snabba resultaten – de måste skapas.

7. KONSOLIDERA OCH SKAPA FLER  
    FÖRÄNDRINGAR 

Kotter beskriver betydelsen av att behålla tempot och att inte tro att 
förändringen är klar. De viktigaste aktiviteterna är:

• Öka antalet förändringar. Ledningsgruppen utnyttjar nu förtroendet 
som de snabba resultaten har gett och riktar sig mot fler och större 
förändringsprojekt.

• Mer resurser engageras i arbetet genom att anställningar, befordringar 
och kompetensutveckling anpassas till visionen. 

• Ledarskapet fokuserar på att behålla tydligheten mot målen och att hålla 
kvar känslan av angelägenhet.
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• Ett ökat antal projektledare och mer ledarskap från längre ner i 
organisationen.

• Förenkling, som främst handlar om att ta bort onödiga beroenden mellan 
enheter som gör hela förändringen trögflytande: aktiviteter på en enhet 
påverkar tre andra – som har synpunkter på något – och nu är det igång: 
möten, byråkrati och lågt tempo. 

Jag har adderat följande kategoriaktiviteter under Kotters sjätte steg:

A. Addera strategiska hävstänger

B. Skapa en egen process.

C. Skissa på organisationen

A. ADDERA STRATEGISKA HÄVSTÄNGER

Efterhand som de enklare konsolideringsvinsterna hämtas förbereder före-
taget för ett mer kvalificerat arbete med framgångsfaktorerna – produkter, 
leverantörsbasen och försörjningskedjan. Valet av hävstänger beror på 
företagets situation, strategi och resurser, t.ex. som de i nedan modell.

Figur 10.1. Mognadsmodellen med hävstänger för kostnadsledande företag

4

3

Produktens påverkan på företagets
konkurrenskra� 

Strategiska hävstängerInköpsfokus

Vik�ga produkter  - eller kategorier 
av produkter  - med hög påverkan:

Lägsta 
totalkostnad

Egenutvecklade produkter/kategorier 
med hög påverkan:

Op�mera värde

Skapa inflytande och makt
Utny�ja skaleffekter
Utveckla leverantörsstrukturen
Förbä�ra specifika�onerna 
Effek�visera försörjningskedjan 
Utveckla leverantörsrela�oner

Op�mera ak�vitetskedjan
Standardisera
Utveckla bä�re produkter

En modell som kan användas för att illustrera hävstänger och viktiga aktiviteter 
är figur 10.2 på nästa sida. Modellen belyser existerande hävstänger som 
förbättras samt dem med nya perspektiv. Förväntat resultat mäts i en skala 
från ett till tio. I figur 10.2 är punkterna ett till tre nya hävstänger med ett 
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högt förväntat resultat och fyra till sex är förbättringar av existerande. 
Nummer sju är både ett nytt perspektiv och en förbättring, t.ex. en förbättrad 
upphandlingsprocess som görs med samordnade volymer och på helt nya 
marknader. 

Figur 10.2 Hävstänger och aktiviteter uppdelade i nya respektive förbättringar av existerande

Orsaken till uppdelningen av aktiviteterna i nya perspektiv och i förbättringar, 
är att det utmanar organisationen att inte bara förbättra aktiviteter de är 
missnöjda med – att putsa och finslipa. De stora genombrotten kommer när 
företaget kan göra aktiviteter med nya perspektiv, vilket oftast utlöser ett 
behov av förändringar i hur organisationen arbetar. Detta kan illustreras med 
en ”från – till” uppställning som visar förskjutningen av tyngdpunkterna i 
arbetet (fig. 10.3).

Figur 10.3. Från – till uppställning. 
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Efter den inledande förändringen att konsolidera volymerna till de bästa leve-
rantörerna, ställer de nya hävstängerna högre krav på hela företaget. En av 
de svårare kan vara att utveckla leverantörsstrukturen bl.a. genom att addera 
leverantörer som vill och kan skapa ordentliga fördelar med stora volymer. 
Självklart kan sådana leverantörer finnas i den existerande leverantörsbasen, 
men eftersom den är skapad för lägsta enhetskostnad (nivå två) är det inte 
troligt att den är tillräckligt bra för lägsta totalkostnad eller optimera värde 
(nivå tre och fyra). Kan strukturen inte utvecklas, riskerar hela förändringen 
att stanna upp eller t.o.m. omvandlas till ohälsosamma leverantörsmonopol. 
Företaget kan därför behöva justera nuvarande processer, förenkla byråkratin  
och skapa ett väloljat maskineri – på samma sätt som beskrevs i Kotters femte 
steg.

B. SKAPA EN EGEN PROCESS

Om de tidigare stegen är väl genomförda, speciellt med lyckade exempel, 
finns det nu en nyfikenhet i organisationen om hur man gör och det är ett 
bra tillfälle att skapa processen. Det svåra är inte att göra en process utan att 
bli tydliga i vad företaget vill uppnå och hur. När detta är klart är det relativt 
enkelt att skapa själva processen. Fördelarna med att göra en egen process, 
istället för att köpa den, är flera och man får:

• En organisatorisk acceptans genom att användarna är delaktiga i 
utformningen.

• En process som skapas i enlighet med företagets strategiska inriktning. 
Den förstärker styrkorna och minimerar svagheterna med dagens sätt att 
arbeta samt leder mot den önskade positionen. 

• Ett språkbruk som människor känner igen och som inte upplevs som 
främmande.

• En enklare process. De processer som säljs är många gånger onödigt 
komplexa, ibland för att motivera det höga priset och ge skenet av att de 
är teoretiskt oantastliga.

Externa resurser kan bidra med flera värdefulla perspektiv t.ex. genom att 
konstruktivt ifrågasätta outtalade sanningar och bidra med kunskap och 
erfarenhet om hur processer tillverkas. Däremot bör företaget undvika att 
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utgå från den process som konsultföretaget har som sin egen mall. Om det 
ändå görs leder arbetet ofta till något som blir överkomplicerat och där de 
främsta experterna på processen blir externa konsulter. Företaget kan med 
fördel använda DMAFS-processen som ett ramverk och skapa den egna 
beskrivningen t.ex. genom följande steg:

1. Tydliggör mål och syfte.

2. Identifiera nuvarande processer.

3. Utforma teamets kärnprocess.

4. Identifiera och bygg in gränssnitt inklusive beslutspunkter.

5. Förenkla och kvalitetssäkra, eventuellt med ett pilotprojekt, samt besluta.

1. Tydliggör mål och syfte. Implementeringen av en kategoristyrd orga-
nisation är inte en isolerad inköpsfråga och den behöver vara förankrad 
i företagets strategi. I det första steget enas företaget om vad som 
ska åstadkommas och varför; ett arbete som är en del av den tidigare 
beskrivna punkt tre i Kotters förändringsprocess (utveckla en vision och 
en strategi).

2. Identifiera nuvarande processer. Om det inte finns några dokumenterade 
processer som organisationen arbetar med, intervjuas användare och 
en enkel process som beskriver nuläget tillverkas. Styrkor och svagheter 
identifieras och även denna process kan illustreras med DMAFS-
principerna.

4. Utforma kärnprocessen. Nu byggs en process med de viktiga hävstäng-
erna som svarar på frågan ”vad behöver teamen göra för att nå resultat 
och samtidigt stärka företagets strategiska position?”. Processen beskriver 
vad som görs men inte av vem och den är sparsam med hur, vilket blir en 
del av utbildningsmaterialet. 

5. Bygg in hygienfaktorer, gränssnitt och beslutspunkter. Gränssnitten 
illustrerar teamets behov från andra enheter och omvänt dvs. vad 
resten av organisationen behöver från teamet. Även besluts- och 
avstämningspunkter byggs in och de flesta kan placeras som avslutningen 
av varje processteg (om DMAFS används). 
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6. Förenkla, och förenkla igen. När processen är klar, gå tillbaka och förenkla 
så mycket som möjligt. Kvalitetssäkra arbetet med de mest framgångsrika 
teamen som helst ska säga: ”det är ungefär som vi jobbar, kanske lite 
mer strukturerat”. Ibland görs ett pilotprojekt och det kan vara bra att 
använda sig av externa referenser för att granska materialet objektivt. 
Processen bör kunna sammanfattas och presenteras på en sida. En ganska 
komplett beskrivning bör kunna göras med 10 till 15 presentationsbilder. 
Utbildningsmaterial görs separat. 

Det är bättre att beskriva för lite i processen än för mycket. En av de saker 
som måste bevakas är tendenser att mekanisera processen med precisa 
instruktioner. Fenomenet är ganska vanligt och orsakas oftast av bristande 
kompetens och osäkerhet. Granska och avstå från förslag på precisa 
beskrivningar som riskerar att inkräkta på nödvändig kreativitet. Just detta 
kan vara knepigt då man gärna vill hjälpa teamen, men precisa instruktioner 
leder inte till en långsiktigt bra lösning. Var gärna tydlig i hur teamen ska 
presentera sina lösningar och hur de ska dokumenteras, men lämna stort 
utrymme för kreativ problemlösning och lite prestationsångest – de tenderar 
att gå hand i hand. 

Även om alla inte kan delta i utformningen av processen är det en fördel 
om användarna regelbundet bjuds in för att bidra och för att bereda väg för 
implementeringen. 

C. SKISSA PÅ ORGANISATIONEN

En kategoribaserad organisation kan se ut på olika sätt beroende på 
kategoriernas förutsättningar och passformen med övriga organisationen. 
Det grundläggande valet står mellan att organisera arbetet med permanenta 
kategoriteam eller med ambulerande projektteam. Eftersom syftet med 
samordning av inköp är att skapa synergivinster, behöver man veta var de 
finns för att kunna välja rätt organisation. Finns de i projektet eller i hela 
processen? Först en repetition på skillnaden mellan dem, hur de olika stegen 
kan användas och vad det innebär för organisationen. 
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De första stegen, DEFINIERA, MÄTA, ANALYSERA och FÖRBÄTTRA, genomförs 
vanligen som ett projekt. De stora internationella projekten tar upp till sex 
månader och de återkommer ofta med ett till tre års mellanrum, beroende 
på segment. Det femte steget, STYRA, skapar den kompletta processen och 
adderar områden som är speciellt viktiga i teknik- och innovationsintensiva 
segment: produkt- och leverantörsutveckling, standardiseringar och det 
djupaste arbetet med leverantörsstrukturen. Arbetet är långsiktigt och 
omfattar både kortare projekt och sådana som kan ta flera år att genomföra. 
Det är i steget STYRA som affären leds och förändringarna som skapas här 
initierar bl.a. nya inköpsprojekt. Steget STYRA är snarare affärens utgångsläge 
än det sista steget. Processen kan också visas som en loop där segmenten 
bearbetas med olika aktiviteter beroende på syftet (fig. 10.4). 

 Figur 10.4. En cirkulär DMAFS-inköpsprocess

Enkla förstudier kan göras med stegen DEFINIERA och MÄTA medan skapandet 
av en komplett kategoristrategi även omfattar steget ANALYSERA. Ett segment- 
eller kategoriprojekt görs med de fyra första stegen DEFINIERA t.o.m. 
FÖRBÄTTRA och den samlade affärsutvecklingen inkluderar samtliga fem steg. 

Utifrån synergivinster och resurser organiseras arbetet i de olika stegen 
på varierande sätt. Om synergivinsterna finns i hela processen, från steget 
DEFINIERA t.o.m. STYRA, kan permanent bemannade kategoriteam vara ett 
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lämpligt alternativ. Den organisatoriska placeringen är varianter på:

• Centralt placerade, antingen på inköpsfunktionen eller på en stor 
affärsenhet, med ansvar för produkter från flera affärsenheter.

• Tillhörande en affärsenhet fullt ut – när affärsenheter inte behöver 
samordnas. 

Om synergivinsterna bara finns i projekten, som återkommer med ett till 
tre års mellanrum, är ambulerande projektteam att föredra – vad skulle 
permanent bemannade kategoriteam annars göra mellan projekten? 
Projektteamen är vanligen centralt placerade med resurser för projektledning 
och affärscontrollers. Övriga resurser hämtas från linjeorganisationerna när 
projekten initieras. Man kan också använda sig av mognadsmodellen för att 
illustrera organisationen i relation till uppgiften (Fig. 10.5).

Figur 10.5. Mognadsmodellen med olika sätt att organisera verksamheten

Nivå ett, undvika bristkostnader: Inköpsfunktionen är en del av företagets 
administration. 

Nivå två, lägsta enhetskostnad och produktfokus. Inköpsfunktionen placeras 
på respektive affärsenhet i nära samarbete med produktionen.

Nivå tre, lägsta totalkostnad. Den första nivån med samordnade volymer. 
Arbetet leds genom återkommande projekt, vanligen med en centralt 
placerad projektorganisation och övrig bemanning från affärsenheterna.
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Nivå fyra, optimera värde. Resultaten utvecklas alltmer genom ett arbete i 
värdekedjan, och den lämpligaste organisationsformen är inte helt självklar. 
Både projektteam eller permanent bemannade team kan vara rimliga 
alternativ beroende på företagets situation. 

Nivå fem, skapa värde. Resultaten görs genom ett djupt arbete genom 
värdekedjan och den lämpligaste organisationsformen är med permanent 
bemannade kategoriteam. De organiseras med kompetens inom inköp, 
teknik, logistik m.m.

Oavsett vilken organisation företaget väljer, finns det goda skäl att starta 
förändringsarbetet genom tvärfunktionella projekt, dvs. inköpsnivå tre eller 
fyra. En omedelbar förändring av organisationen till permanenta kategorier 
medför mycket jobb och företaget implementerar något som inte är beprövat. 
Teamen kan dessutom vara nästan lika besvärliga att justera som de var att 
implementera. Projekten är flexibla och har en tydlig uppgift med start- och 
slutpunkt. De kan bemannas med olika kompetenser och företaget kan bygga 
bredare erfarenheter från kategorier och människor. I övergången från ett 
fragmenterat inköp till ett samordnat, är projektarbete dessutom oftast 
tillräckligt för att hämta betydande vinster. Äpplena hänger inte så högt i 
början. 

Kan företaget bara ha en organisationsform? Nej, det vore onaturligt och det 
skulle inte heller svara upp mot de olika affärernas förutsättningar. Större 
företag har flera affärer med olika potentialer och de bör hanteras därefter. 
Förmodligen genom färre permanent bemannade inköpskategorier och ett 
större antal som utvecklas med återkommande projekt.

8. FÖRANKRA FÖRÄNDRINGEN I KULTUREN

Kotters sista steg är att förankra förändringen i företagskulturen. Det kan ses 
som ett steg där medarbetarna övertar delansvaret för förändringen genom 
de sociala normer och värderingar som formar beteendet i organisationen. 
Förändringar som inte stödjs av företagskulturen har dåliga prognoser att 
överleva, oavsett hur bra egentligen de är. Den kulturella förändringen har 
enligt Kotter några viktiga faktorer:
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• Den sker bara när det är tydligt att det nya sättet ger överlägsna resultat.

• Det krävs diskussioner där förträffligheten med det tidigare arbetet 
bekräftas samtidigt som orsakerna till förändringen blir tydliga.

• Det nya sättet att arbeta måste reflekteras i rekryteringar och befordringar.

• En inledningsvis högre personalomsättning är att räkna med.

• Kulturen förändras alltid som sista steg och inte som första.  

Jag har placerat följande kategoriaktiviteter under Kotters steg åtta:

A. Led en djupare affärs- och kompetensutveckling genom kategoriprogram.

B. Human Resources (HR) – människor och kompetens.

A. LED EN DJUPARE AFFÄRS- OCH KOMPETENSUTVECKLING  
     GENOM KATEGORIPROGRAM

Lika enkel och självklar som processen är när teamen har arbetat igenom 
några affärer, lika obegripligt komplicerad verkar den vara för dem som inte 
har praktisk erfarenhet av strategiskt inköp. Det är inte möjligt att förklara 
fram en full förståelse. Arbetet måste upplevas och teamen behöver svetta 
sig igenom några affärer innan det blir enkelt.

Det innebär att traditionella utbildningar bara kan användas på enskilda 
avsnitt, t.ex. hur teamet arbetar med produktkalkyleringar eller leverantörs-
värderingar. Men skolbänken fungerar inte för att lära ut kategoristyrt inköp 
som en helhet. Det är bortkastade pengar att genomföra ett kategoriprogram 
där deltagarna bara teoretiserar för att efter programmet titta i noteringarna 
och försöka tillämpa vad de lärt sig. 

Av de kategori- och inköpsledare jag har tränat är det mindre än en handfull 
som förstått processen bara genom att lyssna och se. Det bästa sättet att lära 
sig är att ta med sig sin affär och arbeta med den genom hela programmet 
– att varva teori och praktik, göra erfarenheter, få slutsatserna utmanade 
och att se resultaten. Fördelarna med denna träning, jämfört med ett 
skolbänksprogram, är överväldigande. Några av de största:

• Deltagarnas motivation blir hög då de efter ett tag ser att programmet 
hjälper dem att hitta helt nya möjligheter.
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• Deltagarna tränar praktiskt på den egna affären när de får och skapar 
idéer i programmet som de sedan utvecklar mellan programblocken. Det 
blir inte bara lärande programdagar, man får också lärandet i dialogerna 
och i arbetet mellan modulerna.

• Genom att använda ett program är det möjligt att säkerställa tillgången 
på kvalificerade coacher. Deltagarna tränas dessutom i att själva coacha 
andra team, bl.a. i kreativt granskande diskussioner.

• Genom programmet skapas ett nätverk bland deltagarna. De går från en 
situation där de tror att de inte har något gemensamt, eftersom de har 
olika affärer, till en förståelse för att nästan alla principer är gemensamma.  

• Affärsresultatet betalar oftast för hela träningen flera gånger om.

Innehållet i kategoriprogrammet, förutom inköpsprocessen och det egna 
arbetet med affären, beror på utvecklingsbehovet. Några exempel av många:

• Projektledarskap.

• Tvärfunktionellt matrisledarskap (notoriskt svårt).

• Presentationsteknik och kommunikation.

• Statistiska verktyg, metoder och problemlösning.

Pedagogiken kan naturligtvis se olika ut men jag brukar använda mig av 
sex huvudsteg för varje avsnitt (t.ex. leverantörsvärdering, kalkylering eller 
produktförbättringar):

1. Verklighet: Affärsexempel med det aktuella avsnittet. 

2. Teoretisera: Vilka principer är involverade?

3. Konkretisera: Vad betyder detta för min affär? 

4. Göra: Mellan modulerna arbetar deltagarna på sin egen affär.

5. Kvalitetssäkra: Deltagarna diskuterar sina arbeten i grupp.

6. Förankra: Feedback, diskussion som summeras i hela gruppen. 

Stegen engagerar deltagarnas olika sätt att lära sig: göra, lyssna, beskriva, 
repetera och diskutera – från principiella resonemang till praktiskt lärande. 
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Programmen innehåller också en avslutning där chefer bjuds in för att få del 
av resultaten, vilket brukar vara mycket uppskattat. 

En lämplig längd för ett komplett program är åtta till tolv dagar. De sprids 
ut i moduler med vardera två dagar och med tre till fem veckors arbete 
mellan varje modul. Om affärerna är komplicerade – eller om man vill ha fler 
ämnen i programmet – kan man lägga till någon dag bl.a. med fördjupning 
av steget ANALYSERA, som kan vara ett komplext område. Ett återkommande 
tema i deltagarnas första kategoriprogram, är att många beklagar sig över att 
inte ha tid. Det är ofta en effekt av osäkerhet, bristande kompetens och ett 
överdrivet krångligt sätt att arbeta. Klagoropen försvinner när teamen börjar 
ana potentialerna i affären, oftast någonstans i steget ANALYSERA, och de 
återkommer inte.  

Eftersom programmen i huvudsak kan liknas med en kvalificerad coachning, 
där teamen får tillfälle att ventilera svåra frågor, blir de en naturlig del av att 
leda kategoriteamen och inte bara en utbildning. Kategoriledare kan delta i 
flera program med samma affär och för varje gång arbetar de djupare och 
bredare för att utveckla och avslöja nya möjligheter. 

Men, är det inte besvärligt att leda ett program med där både deltagare 
och affärer finns på olika utvecklingsnivåer? Inte alls. Tvärtom faktiskt. Alla 
deltagare har sina egna utmaningar. De kategoriledare som har kommit längst 
fungerar som coacher, ibland som föreläsare, för de mindre rutinerade. Det 
upplevs som mycket positivt av båda grupperna. Kategoriprogrammen är 
centrala för utvecklingen av affärer och kompetens.

B. HUMAN RESOURCES (HR) – MÄNNISKOR OCH KOMPETENS

Kompetens är ett av fundamenten för kategoristyrt inköp och är en viktig 
beståndsdel av hela förändringsprocessen. Med bristande kompetens kan 
inte affärspotentialerna realiseras men nackdelarna, t.ex. möten och olika 
koordineringar, bara blir större. Hela idén med inköpskategorier står och faller 
med människorna och att leda kompetensutvecklingen är en central uppgift 
för hela ledningsteamet.

Hur stor är utmaningen? Keough menar att ett företag som skiftar 
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mognadsnivå behöver byta ut 50–100 procent av inköpsledarna79. O’Brien 
nämner ingen siffra men skriver “min erfarenhet är att inköpspersoner 
ofta saknar en naturlig kompetens för uppgiften”80. Min uppfattning är att 
en tredjedel av kategoriledarna ganska snabbt lär sig att prestera utmärkta 
resultat. Ungefär lika många fungerar tillfredsställande om de får tillräckligt 
med stöd och inte alltför svåra affärer. Resterande kan inte tillämpa 
principerna i verkligheten. Utvärderingen av individerna blir enkel och tydligt 
genom kategoriprogrammen. Tack vare en transparent process, blir det 
dessutom avsevärt enklare att låta nya och oprövade talanger delta i arbetet 
och sammantaget höjs kompetensnivån ordentligt.

Agendan för HR-arbetet kan i detta skede delas in i två huvuduppgifter: att 
(a) skapa och leda en övergripande systematik för kompetensvärdering, 
utveckling och rekrytering, samt att (b) lösa hygienfaktorerna bl.a. med att 
infoga kategoriorganisationen i företagets HR-system, belöningssystem m.m. 

Hacka sten eller bygga en katedral.

I förberedelserna för implementationen av inköpskategorier upptäcktes 
att det behövdes ett 20-tal HR-chefer för att skapa ett HR-system 
för kategoriledarna: rekrytera, leda och utveckla. Några jobbade i 
affärsenheter eller på inköpskontor medan andra var övergripande 
ansvariga för enskilda uppgifter, t.ex. lönesättning, rekrytering eller 
kompetensbeskrivningar. ”Några hackade sten, andra blandade cement 
men ingen visste hur resultatet skulle se ut.” Lösningen blev att göra 
en HR-kategori som uteslutande arbetade med förändringen i nära 
samarbete med affärsledarna och som blev bryggan till de funktionella 
HR-cheferna. 

Det visade sig vara en av nycklarna i hela arbetet eftersom de 
nödvändiga förändringarna, t.ex. förändrade kriterier för nyrekrytering 
och befordring, kunde genomföras på ett snabbt sätt. Det upplevdes så 
positiv av de inblandade, att det senare ledde till en justering av hur stora 
delar av HR-funktionen organiserades. 
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Om förändringen görs till en projektorganisation och/eller inte omfattar 
mer än något tiotal personer, kan ett extra fokus på kompetens hanteras 
med dialog, samarbete och vaksamhet. Om förändringen är till permanent 
bemannade kategorier och/eller omfattar en större grupp människor, måste 
även HR-agendan systematiseras mot uppgiften. Kotter skriver: ”Historiska 
skäl har placerat HR-människor i högst byråkratiska funktioner som motverkar 
ledarskap och som gör förändringar av HR-metoderna till en stor utmaning”68. 
Det kan i sin tur betyda att HR-funktionen måste ges bättre förutsättningar för 
att komma närmare affären. 

YTTERLIGARE EN FÖRÄNDRING
“In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.” – Karl 

Marx med flera.

Varför ser det så enkelt och linjärt ut i teorin? Varför kan implementeringen av 
inköpskategorier upplevas som så mycket stökigare i verkligheten? Frånsett 
faktumet att förändringar ofta är stökiga, pågår ytterligare en förändring som 
är ännu mindre linjär än Kotters process. 

Claes Janssen beskriver i sin bok Förändringens fyra rum (1996)81 en 
förändringsteori som en rörelse mellan fyra psykologiska rum och han skriver:

”Den är förträfflig som tankeverktyg ’för privat bruk’. Men den är också sällsynt 
enkel att göra till gemensam kunskap. […] En av teorins mest spännande, 
praktiska användningsmöjligheter för närvarande är inom ledarskap och 
organisationsutveckling.” 82   

Jag sammanfattar kort med start i Nöjdhetens rum (fig. 9.5). 

Individer och grupper i nöjdhetens rum trivs med situationen och det finns 
ingen vilja till förändring. Det finns en avspänd behärskning och de som finns i 
detta rum är effektiva, lugna och okomplicerade. Men saker och ting förändras 
och det är inte möjligt att stanna i rummet – att alltid vara nöjd. Sakta men 
säkert flyttas situationen till nästa rum. 
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Figur 10.6. Förändringens fyra rum

NÖJDHET

Lugn, säker, effektiv, 
kompromissvänlig, 
optimistisk tillfredsställd, 
okomplicerad och samlad.

INSPIRATION

Ivrig, stark, oberoende, 
 ”kan det jag vill”, 

vibrerande, glödande, 
vill ha utmaningar.

FÖRNEKELSE

Irriterad, spänd, uttråkad,  
”ingen tackar mig”, elak, 
”om det inte vore för…”, 
missförstådd och insnärjd.

FÖRVIRRING

Bekymrad, ensam, 
tvivlande, utbränd, vilsen, 
”ingen förstår mig”, 
misslyckad och ångestfylld.

41

2 3

Förnekelserummet (2) kännetecknas av en ansträngd självbehärskning. 
Janssen skriver: ”Du är inte nöjd, men känner dig som ’nödvändighetens 
fånge’. Du ser inget annat realistiskt alternativ eller du tvivlar på att du kan 
förverkliga det […] så du avskärmar känslorna i stället”70. Uppgifterna och 
situationen känns tveksamma och ihåliga. Kortfattat kan man säga att rummet 
inte är speciellt roligt men att individerna, i brist på bättre alternativ, fastnar i 
”en förnekelse som förnekas”. 

Förvirringens rum (3) innebär en acceptans för att förändring är nödvändigt, 
men man vet inte hur eller vad. Det kan vara ett mycket smärtsamt rum med 
mycket tvivel och ångest: “Vad behöver jag och andra förändra?” Här finns 
ofta en självupptagenhet, självtvivel och tillbakahållna känslor av rädsla eller 
ledsamhet. Samtidigt, mitt i all personlig förtvivlan, finns fröet för att gå 
vidare: en vilja att bryta status quo och att förändra situationen till det bättre.  

Inspirationens rum (4) är fullt av möjligheter. Janssen skildrar rummet med 
energi, klarhet och fullt av insikter. Radikala idéer och vilja att påverka. 
Självförtroende och skapande förändring. I ett praktiskt perspektiv är det ett 
rum med mer prat än produktion. Det råder ingen brist på möjligheter men 
för att komma vidare krävs realistiska prioriteringar.
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Janssen skriver vidare:

Om lyckan är att ha dörrarna [mellan rummen] öppna, är olyckan omvänt 
när de är stängda – när man har ’frusit fast’ i Censuren [Förnekelsen], när 
man inte kommer igenom Förvirringen, när man skymtar de existentiella 
rikedomarna i Inspiration/Förnyelse men faller tillbaka och aldrig tar sig 
fram till den nya Nöjdheten. De som har det svårast pendlar fram och 
tillbaka mellan de båda minuslägena [Förnekelse/Förvirring] i ett plågsamt 
varken/eller […]”83

Vad betyder denna teori för inköpskategorierna? Jag inleder beskrivningen 
med den plats där många befinner sig när kategoristyrt inköp implementeras: 
i inspirationens rum.

Inspiration. Nu har företaget anammat inköpskategorierna och oavsett vilka 
affärer man tar tag i, plockar teamen lågt hängande äpplen. De nås ganska 
lätt eftersom det nya arbetssättet avslöjar fundamentala svagheterna i den 
tidigare fragmenterade inköpsorganisationen. Organisationen tror nu att allt 
är möjligt men för att bli långsiktigt produktiva behöver företaget prioritera 
möjligheter och resurser.

Nöjdhet. De enklaste affärerna är omhändertagna och företaget börjar 
arbeta djupare med ett mer kvalificerat inköpsarbete – kategoriprogrammen. 
Ambitionsnivåerna är anpassade till resurserna och det görs ett produktivt 
arbete som ger resultat. Nu känner sig organisationen kompetent. Detta är 
det mest produktiva rummet av alla men det kan vara viktigt att uppmuntra 
teamen att söka nya sätt att tackla frågorna på och inte att fastna i att 
återanvända samma lösningar. Detta rum är det enda som inte har en dörr, 
det har istället en fallucka. Dessutom så förrädiskt konstruerad att teamet 
ofta inte märker när de glider ner i nästa rum.

Förnekelse. Äpplena hänger nu så högt att flera team inte når dem och de vet 
inte hur man bygger en stege. Men de vägrar att inse att arbetssättet behöver 
förändras. Ofta har teamen ett för stort avstånd till affärsenheterna. Det är fel 
på omvärlden och ”om de bara kunde…” hörs allt oftare. Nu kan motståndet 
till kategoriorganisationen vakna till liv igen. Ett mycket otrevligt rum, men 
orsaken till att teamen stannar kvar är att nästa rum upplevs som ännu värre. 
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Dörren till nästa rum är att se verkligheten som den är, och teamet kan behöva 
hjälp för att ta sig vidare – inklusive en justering av bemanning.

Förvirring. Nu är det uppenbart för alla att något behöver förändras. Det 
finns mycket energi i rummet även om den ibland kan vara ansträngande 
med tvivel och dåligt självförtroende. Teamet behöver ofta hjälp och de är, till 
skillnad från i förnekelsens rum, oftast positivt inställda till det stöd de kan få.

Enskilda team förflyttar sig i olika hastighet, beroende på situationen och på 
individernas personlighet, från rum ett till fyra för att börja om igen – med 
nya orsaker till varför man finns i respektive rum. När teamen inte fungerar 
som de ska, speciellt i förnekelserummet, växer den interna komplexiteten. 
Resultaten är inte lika uppenbara som de var i implementeringen men 
nackdelarna är kristallklara. Improduktiva möten där teamen jagar perfektion 
i detaljer, oftast i dem som andra är ansvariga för, t.ex. riktiga prognoser 
eller exakta uppdragsbeskrivningar. Men resultaten uteblir eftersom de 
försöker lösa fel problem. Effekten kan bli att de berörda affärsenheterna 
ifrågasätter hela upplägget med inköpskategorier. Teamen måste med andra 
ord bemannas och vårdas med omsorg.

SUMMERING OCH REFLEKTION

FÖRÄNDRINGSPROCESSEN 

Kotter beskriver förändringsprocessen med åtta steg som jag kompletterar 
med tretton kategorispecifika aktiviteter:

1. Skapa en känsla av att förändringen är viktig och brådskande. Marknader 
och konkurrenter granskas och företaget identifierar kriser, potentiella 
kriser och möjligheter.

2. Samla ett team med inflytelserika personer som kan leda förändringen. 
Teamet har stort förtroende i organisationen och makten att genomföra 
förändringen. 

• Kategorisera inköpsvolymerna

• Bedöm vinsterna med att samordna större inköpsvolymer.
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• Engagera de viktigaste intressenterna.

• Skapa bra exempel och förebilder för organisationen.

3. Skapa visionen som ska vägleda förändringen. Den kompletteras med en 
strategi som visar på hur visionen kan förverkligas.

4. Kommunicera visionen. Använd alla tänkbara medel, inklusive ledarskap 
med exempel, och kommunicera mycket. 

5. Ge människor möjlighet att realisera förändringen. Identifiera och 
avlägsna hinder för förändringen.

• Skapa förutsättningar för de första hävstängerna. 

• Implementera lämpliga system för mätning och analys.

6. Skapa snabba resultat. Lyft fram de individer och team som är inblandade 
i de synliga förändringarna.

• Förbered leverantörerna på den nya strategin.

• Kraftsamla team och hämta pengar på bordet.

7. Konsolidera och skapa fler förändringar. Uppmana fler individer att ta 
ledarskap och genomföra projekt. 

• Addera strategiska hävstänger

• Skapa en egen process.

• Skissa på organisationen.

8. Förankra förändringen i kulturen. Tydliggör kopplingen mellan det 
nya beteendet och företagets framgångar. Skapa förutsättningarna för 
kompetensutveckling och bemanning av organisationen.

• Led en djupare affärs- och kompetensutveckling genom kategori-
program.

• Human resources (HR) – människor och kompetens. 

Samtliga punkter har ett stort värde men det är svårt att överskatta betydelsen 
av exemplets makt. Speciellt om de genomförs av erkänt kompetenta 
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affärsenheter och inköpsteam som kan fungera som förebilder och 
representanter för hela förändringen. När detta lyckas får implementeringen 
en ny karaktär. Bevisbördan ligger inte längre ensamt på teamet som 
leder förändringen, utan flyttas gradvis över till dem som fortfarande är 
motståndare. De mest motsträviga kommer visserligen att hävda att just deras 
situation är unik och att den inte kan jämföras med andra affärer; men även 
denna diskussion kan förkortas genom väl utvalda och genomförda exempel. 
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11. Succé eller misslyckande?
“I believe in anything that works” – William Saroyan

Under de 30 år jag har varit verksam med inköp, bl.a. med att leda egna 
kategorier, att leda utvecklingen av Ikeas inköpsstrategi samt implementera 
och leda Ikeas kategoriorganisation, har jag fått en hälsosam respekt för alla 
former av samordning. En kategoriorganisation ger – i rätt sammanhang – 
förutsättningar som är avsevärt bättre än en fragmenterad organisation. När 
företaget samlar rätt kompetens runt en affär och ger teamen verktygen för 
att lyckas, kan de åstadkomma resultat av en dignitet som en fragmenterad 
organisation inte kommer i närheten av. Men marginalerna mellan succé och 
misslyckande är inte speciellt stora och en mindre välskött kategoriorganisation 
har dåliga prognoser att skapa resultat som matchar eller överträffar det från 
enskilda affärsenheter. 

Jag har efter bästa förmåga beskrivit fyra områden inom kategoristyrt inköp:

• Sammanhangen där kategoristyrt inköp är en lönsam metod och varför. 

• Framångsfaktorer och hävstänger som förlöser resultat.

• Hur kategoriteamen arbetar för att nå framgång.

• Hur kategoristyrt inköp kan organiseras och implementeras.

Min erfarenhet är att de viktigaste faktorerna som skiljer succé från 
misslyckanden är:

• Ett väloljat maskineri. För att utnyttja den fulla potentialen i kategoristyrt 
inköp måste hävstängerna vara praktiskt möjliga att använda. Inte bara 
inom teamen utan också i gränssnitten mellan olika funktioner och 
avdelningar. Kort sagt måste företaget skapa den övergripande förmågan 
för de strategiska hävstångarna vilket kan innefatta att justera processer, 
minimera beroenden och hålla byråkratin i schack.

• Ett arbetssätt som är anpassat för de specifika affärerna. Att styra 
alla typer av produktinköp på samma sätt kan ju verka enkelt, men det 
maximerar inte förutsättningarna. Varje större affär, eller åtminstone 
grupper av segment och kategorier, bör organiseras och utvecklas på 
lämpligt sätt på olika mognadsnivåer.
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• Styrning (governance). Detta är särskilt viktigt när företaget väljer att 
implementera permanenta inköpskategorier. Vem gör vad? Hur fattas 
beslut och av vem? Har alla delar av företaget samma kunskap? Finns 
det motstridiga mål? Kommer alla funktioner att bli belönade för sin del 
av framgången? Hur eskaleras frågor man inte kan komma överens om?

• Funktionella system för mätning och analyser. Det är inte möjligt 
att leda en kvalificerad affärsutveckling utan informations- och 
uppföljningssystem. 

• Kompetenta och väl fungerande team. Slutligen, resultaten beror på hur 
teamen kan maximera förutsättningarna. Kompetensutvecklingen kan 
delvis ledas av en HR-kategori men det är en central uppgift för ledningen.

 
De i boken beskrivna metoderna fungerar fullt ut när företaget kontrollerar 
produkträttigheterna, i mindre omfattning vid inköp av starka varumärken och 
med flera andra affärer däremellan. Principerna är ovanligare i detaljhandeln 
än inom tillverkningsindustrin, men egentligen har konsumentprodukter 
egenskaper som gör att inköpsarbetet kan få ett stort genomslag på affären:

• Pris-och-volym är en möjlig tillväxtstrategi eftersom priselasticiteten är 
hög på konsumentprodukter. Denna strategi kan genomföras på enskilda 
produkter men den blir effektivare med en samlad volym. 

• Investeringsnivåerna hos leverantörerna är relativt låga, vilket underlättar 
ett arbete med mindre leverantörer. Det möjliggör flexibilitet och 
inflytande även om man inte är en väldigt stor köpare.

• Konsumentprodukterna har ofta en lägre bristkostnad då de sällan är en 
del av ett system, t.ex. som att bygga en bil. Det gör att företaget kan vara 
aktivt med leverantörsbyte och med inköp i lågkostnadsländer. 

• Kostnaderna för att byta leverantör är relativt låg och det finns gott 
om leverantörer. Man kan i stor utsträckning använda arbetet i inköps-
processen för att skapa marknadsfördelar och inte bara genom ett 
djupare arbete i värdekedjan.

• Många företag är, på grund av sin strategi, kompetens och organisation, 
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hänvisade till inköpsmodellen shopping: Att köpa färdiga produkter på 
mässor eller dylikt. Ett professionellt inköp, speciellt när större volymer 
samordnas, skapar goda förutsättningarna för att bygga ordentliga pris- 
och prestandafördelar mot aktörer av denna typ.

Kan företag som är mindre än t.ex. Ikea använda dessa principer? Absolut. Ikea 
skapade i själva verket de största relativa fördelarna med en inköpsvolym som 
motsvarade cirka 20 procent av dagens. Men resultaten varierar beroende på 
hur fragmenterad leverantörsmarknaden är. Ju större leverantörerna är, desto 
större inköpsvolymer behövs för att få genomslag. Lätt industri, t.ex. med 
möbler eller generiska livsmedel som chips, pasta m.m., har en fragmenterad 
leverantörsmarknad och samordningseffekterna uppstår med volymer 
som är betydligt lägre än Ikeas. Om inköpsvolymerna blir riktigt stora kan 
fördelarna dessutom avta. Företaget slår i taket på leverantörernas kapacitet 
och ytterligare konsolidering av inköpsvolymerna ger inte samma effekt. Om 
företaget har fortsatt tillväxt, tvingas man att öka antalet leverantörer istället 
för att dra nytta av volymökningar hos de existerande.

Med det avslutar jag boken och jag hoppas att den kan ge några idéer och 
inspirera till ett ännu bättre arbete. Det är inte det enda sättet att leda 
strategiskt inköp med inköpskategorier – men det fungerar.  

Om och om igen!
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Bilaga 1. Verktyg och modeller
“We become what we behold. We shape our tools, and thereafter our tools shape us.” - 

Marshall McLuhan

De verktyg och modeller som används i processen har som huvudsyfte att 
hjälpa teamen med att: 

• Utveckla samsyn och kvalitetssäkra hypoteser och slutsatser.

• Genomföra effektiva gruppdiskussioner bl.a. genom att de riktar 
kreativiteten mot de aktuella frågeställningarna.

• Skapa ett besluts- och diskussionsunderlag för styrgrupp och intressenter.

• Engagera individer att bidra i enskilda uppgifter även om de inte förstår 
helheten.

• Sortera stora mängder information för att se mönster och lösningar.

Ju mer komplicerad affären är – antalet produkter, leverantörer och 
intressenter – desto större behov har teamet av modeller. Utformningen av 
dem är viktig då de kommer att vägleda arbetet hos många individer som 
inte ser helheten. Man kan säga att de helst ska vara utformade så att de 
hjälper individer att ställa frågor och komma till slutsatser som de ibland inte 
ens visste att de skulle söka. Ett klassiskt exempel är det periodiska systemet 
som skapades av Mendelev 1869. Genom att systemet visade hur de då 60 
kända elementen var organiserade, illustrerades effektivt luckorna från flera 
element som inte hade upptäckts. Idag har systemet ungefär det dubbla 
antalet element. 

Beskrivningen innehåller modeller som är mekaniska i sin karaktär och andra 
som är mer dynamiska. De mekaniska är 1:1 visualiseringar av uppmätt fakta, 
t.ex. pareto-, regressions- och styrdiagram. De dynamiska är ofta en vägning 
av en stor mängd information och olika slutsatser. Exempel är kraljicmatrisen, 
leverantörspositioneringen och riskanalysen. Dessa skapas ofta i en blandning 
mellan mätningar och bedömningar. Att försöka använda dem uteslutande 
som matematiska mätningar, resulterar ofta i att de blir opraktiska och att göra 
dem bara baserat på koncensus, förvandlar dem till opinionsundersökningar. 
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Modeller är mycket effektiva som kommunikationsinstrument vilket kan 
(miss)brukas i olika diskussioner. Åhörarna i en presentation upplever ofta att 
de kommer till helt egna slutsatser när de i själva verket är starkt vägledda av 
vilka modeller som visas och på vilket sätt. Det krävs erfarna grupper för att 
kunna se förbi det som visas och uppmärksamma dimensionerna som inte 
visas.

Verktyg/modell Sida Verktyg/modell Sida
Affinitetsdiagram 222 Kraljicmatrisen 231
Beroende 224 Leverantörens strategi 236
Brainstorming 220 Leveratörspositionering 231
Datainsamling 224 Matrisdiagram 232
DMAFS (eng. DMAIC) 225 Paretodiagram 235
DuPont 226 Regressionsanalys 233
Fem varför 227 Relationsdiagram 223
Fiskbensdiagram 225 Riskanalys 237
FMEA 228 Röstning 221
Gantt-schema 226 Stratifieringsdiagram 234
Gapanalys 227 Styrdiagram 238
Histogram 227 SWOT 238
Inköpsmognad 229 Träddiagram 222
Intressentanalys 229 Var är pengarna? 239
Kostnadskalkylering 230

BRAINSTORMING. 

Brainstorming är en vanlig metod för att samla idéer och få nya infallsvinklar. 
Den kan också ha syftet att engagera en grupp, som genom deltagandet 
känner en större delaktighet i beslut och inriktningar. 

Värdet av brainstorming är omdebatterat. Visserligen visar studier att 
brainstorming ökar kreativiteten jämfört med grupper som inte får instruktioner 
alls (!)84; men andra visar att brainstorming i grupp producerar färre kreativa 
idéer än individuellt arbete85 och att grupper som får instruktionen att 
debattera, producerar 20 procent fler idéer än med brainstorming där idéerna 
inte kritiseras86. Tidningen The New Yorker citerar Charlan J. Nehmeth, 
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professor vid Berkley universitetet, som summerar: “Debatt är kanske mindre 
trevligt, men det kommer alltid att vara mer produktivt”87.

I rätt sammanhang finns det, trots allt, fördelar med brainstorming. Speciellt 
om den följs upp med att idéerna prioriteras, debatteras och vidareutvecklas. 
Exempel på ett flöde:

1. Samla en grupp av individer med olika typer av kompetenser och 
personligheter.

2. Definiera sammanhanget och frågeställningarna.

3. Ge tid för individuell reflektion.

4. Samla upp idéer utan att de debatteras eller ifrågasätts.

5. Förtydliga, gruppera och prioritera.

6. Vidareförädla i mindre grupper med debatter och nya idéer.

7. Sammanfatta och bestäm hur arbetet tas vidare. 

8. Följ upp idéer som väckts efter brainstormingen. Studier har visat att upp 
till en tredjedel av idéerna uppstår i reflektioner efter debatterna88.

Som ett stöd för punkterna fem till sju kan teamet använda sig av röstning, 
affinitetsdiagram samt träd- och relationsdiagram:

Röstning

Varje deltagare får exempelvis tre röster och uppgiften att markera den eller de 
idéer som man tycker är viktigast. Det vanliga är att gruppen automatiskt gör 
en ABC-analys där 20 procent av idéerna (A) får en dominerande tyngdpunkt 
och att 50 procent (C) försvinner genom att knappt någon markerar dem. 
Övningen ger en bild över gruppens energi och visar vilka frågor de upplever 
som de viktigaste. Dessutom sorteras mindre intressanta idéer bort utan att 
individer känner sig utpekade.

Grupperade idéer kan vidareutvecklas ytterligare t.ex. genom att: 

• För varje område beskriva de fördelar ett genomförande skulle ge, vad 
som hindrar en förändring och vilka resurser som behövs. 

• Komplettera område med fler idéer.

• Prioritera och ge förslag på hur idéer ska drivas vidare.
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Om gruppen är stor kan den delas in i arbetsgrupper som arbetar vidare med 
varje område. Generellt bör dessa grupparbeten bedrivas i ett relativt högt 
tempo för att undvika att de blir detaljerade och energilösa. Viktiga avsnitt 
bearbetas vidare i andra former. 

Affinitetsdiagram

Stora mängder av idéer grupperas i kluster där de enskilda idéerna har 
ett släktskap med varandra. Exemplet (Tabell B.1) visar idéer grupperade 
under ”Öka konkurrensen” och ”Produktförbättringar”. 

Tabell B.1. Exempel på ett affintetsdiagram

Öka konkurrensen Produktförbättringar

Öka inköpen i lågkostnadsländer Byt material X i produkt Y

Hitta fler legoleverantörer Korta ledtider

Förenkla produkt Y Standardisera komponent A

Öppna inköpskontor i X Byt svetsningar mot lim

Grupperingen av de enskilda idéerna kan göras genom att de är noterade 
på post it-lappar som flyttas på en tavla som medger att alla kan bidra i hur 
idéerna grupperas. Grupperingen gör det möjligt att se en helhet; att se var 
idéer saknas och att inte fastna i en myriad av detaljer. 

Träddiagram

Diagrammet tar utgångspunkten i en fråga eller uppgift och bryter ner 
uppgiften i allt noggrannare detaljer i en form som liknar ett träd. Träddiagram 
kan användas för flera uppgifter genom processen, bland annat för att:

• Utveckla områden och idéer som skapas i brainstorming.

• Analysera processer i detalj.

• Visualisera ”Fem varför” och söka rotorsaken till ett problem.

• Illustrera hierarkin av produkter, segment och kategorier. Diagrammet 
kallas då ofta för ett kategoriträd och visas med inköpsvolymer m.m.
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Tabell B.2. Exempel på ett träddiagram

Förändra 
Produkt X

Benchmarking 
marknaden

Klargöra 
kundbehov

Konkurrenter

Under -
leverantörer

Maskiner

Material

Product Tear 
Down

Leverantörer

Relationsdiagram

Diagrammet är en visualisering av hur olika aktiviteter påverkar varandra. Det 
kan bl.a. användas som en förberedelse för en vidareutveckling av områden 
där sambanden med helheten behöver vara tydliga. Ett enkelt sätt är att rita 
pilar mellan områden/idéer. Boxarna med många pilar är oftast de avgörande 
områdena.

Figur B.3. Relationsdiagram
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BEROENDE

Leverantörernas beroende kan bedömas bl.a. utifrån företagets andel av 
deras försäljning och en uppskattning av förmågan att skaffa likvärdiga 
kunder. Företagets beroende mäts med kostnaden för att byta leverantör. 
Bedömningen görs i steget MÄTA och kan illustreras med en enkel matris. 

Figur B 4. Beroendematris mellan leverantör och företag
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DATAINSAMLING

Ett inköpsprojekt samlar en stor mängd information som organiseras i en 
databas i flera dimensioner: produkter, leverantörer, affärsenheter m.m.  
Teamet adderar efterhand fler dimensioner, t.ex. produktteknik, material 
eller kundsegment, och de används för att söka efter systematiska mönster 
bl.a. med regressionsanalyser. Exemplet (tabell B.5) visar endast en liten del 
och databaserna kan innehålla hundratalet kolumner och tusentals poster. 

Tabell B.5. Datainsamling

Produkt Namn Volym Leverantör Pris Land Vikt

A X 1 000 XX 72 CN 15

B Y 3 000 XY 58 IT 14

C Z 1 500 XZ 69 SE 19

D Å 9 000 XÅ 93 PL 22
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DMAFS (eng. DMAIC)

DMAFS är en förbättringsprocess som är vanlig inom kvalitetsprojekt. 
Den kan enkelt anpassas och användas för varierande kategori- eller 
delprojekt.

Figur B.6. En komplett DMAFS-inköpsprocess

Definiera Analysera Förbä�ra StyraMäta
1 2 3 4 5

Projektdirektiv
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Spendanalys
Marknadsöversyn
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Taktisk planering

Upphandling
Avtal
Implementering

Mäta och styra
Produktutveckling
SRM 

FISKBENSDIAGRAM

Diagrammet benämns också som ett Ishikawa-diagram och används i 
kartläggningen av orsakerna till en händelse – t.ex. en defekt eller en 
avvikelse. Fiskbenen illustrerar de potentiella områdena där händelsen har 
sin grundläggande orsak.  

Figur B. 7. Fiskbensdiagram
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Beroende på vilken typ av problem teamet undersöker, får fiskbenen olika 
rubriker. När diagrammet används i produktion brukar fiskbenen hämtas 
från ”6M”: Material, maskin, människor, miljö, metod och mätning. 
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DUPONT

Modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och visualisera hur ett 
företag tjänar pengar. Den görs genom att flytta in värden från resultat- och 
balansräkningen i ett grafiskt schema, relatera dem till varandra och beräkna 
t.ex. vinstmarginal, omsättningshastighet och avkastning på kapital. Modellen 
illustrerar bl.a. de två första frågorna i leverantörsvärderingen:

• Att leverantören är lönsam – vilket bl.a. visar om de är kompetenta i 
verksamheten.

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

Figur B.8. DuPont modell med resultatet från Ingka Gruppen, Ikeas försäljningsorganisation
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DuPont modellen är mycket lämplig för att göra olika simuleringar t.ex. hur 
volymförändringar eller förändrade inköpspriser påverkar den totala vinsten.

GANTT-SCHEMA

Teamen använder ett Gantt-schema i projektplaneringen. Schemat innehåller 
alla aktiviteter som påverkar projektet: tid, milstolpar och ansvar för 
aktiviteter. Schemat är del av den beslutade projektplanen.
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Figur B.9. Exempel på ett Gantt-schema

Aktivitet Ansvar v. 01 v. 02 v. 03 v. 04 v. 05

Marknadsundersökning John

Förbättring produkt X Marie

Datasystem till RFQ Lisa

GAPANALYS

Gapanalysen görs bl.a. i steget MÄTA och visar storleken och omfattningen 
av de önskade förändringarna. Analysen illustrerar oftast skillnaden mellan 
nuläge och mål men den kan också jämföra nuläget mot en potential eller 
mot en framtida omvärldsbild. I den senare svarar analysen på frågan: “Vad 
händer om teamet/företaget inte gör något annorlunda?”.

Figur B.10. Gapanalys som inkluderar potentialer från teamets inköpsanalys

Nuläge Mål Identifierade potentialer

Kostnader - 10 % cirka 3 % indikerade

Kundreturer 0,5 % 0,3 % 2 produkter är 80 % 

Ledtid 10 dagar 7 dagar Inget än

Försörjning Sydkorea 3 segment lokalt 2 segment verkar enkla

FEM VARFÖR

Fem varför är ett sätt att arbeta sig fram till roten av en händelse 
genom att ifrågasätta orsakerna med varför. Toyotas grundare Sakichi 
Toyoda formaliserade sättet att tänka och det har sedan dess spritts till 
olika verksamheter, bl.a. resurssnål produktion (lean production) och 
kvalitetssystemet Sex Sigma. Fem varför är ett mycket effektivt verktyg 
i alla typer av problemlösning och kan med fördel användas i kreativa 
affärsdiskussioner.

HISTOGRAM

Histogram används för att visa frekvensen av händelser. Även detta är en 
av möjliga analyser i steget MÄTA. Exemplet (figur B.11 på nästa sida) visar 
leveransprecisionen från två leverantörer som båda har 50 procent rätt 
leverans (+-0), men med väldigt olika förseningar. Det ger olika effekter på 
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företagets verksamhet och tyder på olika problem. 

Figur B.11. Histogram med två leverantörers leveransprestanda
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FMEA – FELEFFEKTSANALYS

FMEA är en metod för att identifiera defektrisker i en produkt eller process. 
Den används ofta i produktutveckling och förekommer i kombination med 
produktförbättringar. Förkortningen står för ”Failure Mode and Effect 
Analysis”. 

I FMEA undersöks produkten/processen genom stegen:

1. Vad är målsättningen med produkten och vilka är kundbehoven?

2. Vilka felmöjligheter finns det? Var är de kritiska punkterna? 

3. Vad skulle felen innebära för kunden?

4. Vad kan orsaka felen?

5. Hur prioriteras och åtgärdas felmöjligheterna?

6. Vem/vilka är ansvariga?

7. Hur görs uppföljning och dokumentation?
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Denna metod påminner om value engineering såtillvida att båda granskar 
produkten och värdekedjan utifrån kundens behov. Skillnaden att FMEA 
letar felrisker medan value engineering söker värdeskapande aktiviteter och 
slöseri. 

INKÖPSMOGNAD

Modeller för inköpsmognaden används framförallt för att utveckla företagets 
inköpsstrategi. Det finns åtminstone ett tiotal olika varianter och det är en 
smaksak vilken man använder. Figur B.12 baseras på grundmodellen som 
gjordes av Mark Keough 199389 men den är anpassad för att visa hur Ikea, 
och andra kostnadsledare, skapar fördelar med inköp.

Figur B.12. Keoughs justerade modell för inköpsmognad
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INTRESSENTANALYS

Om organisationen är komplex eller om teamet inte är väl förankrat 
i organisationen, kan teamet behöva göra en formell kartläggning av 
intressenterna, dvs. de som:

• Har resurser som är nödvändiga för projektet.

• Har ansvaret för implementering och/eller för stora aktiviteter.

• Har mål som är i konflikt med projektuppdraget.

• Som påverkas positivt eller negativt av projektet.

• Behöver förändra beteende på grund av projektet.



230

Teamet vill förstå vilka intressenterna är, hur stort engagemang och inflytande 
de har, samt vad de vill. När teamet arbetar med stora grupper av intressenter 
kan det vara praktiskt att dela upp dem i grupper, kartlägga behoven och 
utveckla samarbetsformerna med varje grupp som helhet. 

Tabell B.13 En översikt av intressenter

Intressenter Engagemang Inflytande Attityd Kommentar

Affärsenhet 1 Högt Högt Positiv Sänka priserna

Inköpskontor Högt Medel Positiv Vill öka volymerna

Affärsenhet 2 Lågt Högt Negativ Oroliga för kvalitet

KOSTNADSKALKYLERING

Oavsett leverantörens kalkylmetod, kan kalkyler sammanställas och enkelt 
jämföras med rörliga kostnader och bruttovinst. Teamet definierar hur kalkyl-
priserna ska specificeras t.ex. om materialkostnaden ska inkludera kostnader 
för spill, inkommande transport, administration och lagerhantering. Enklast är 
om leverantörerna anger sina inköpspriser och att övriga kostnader placeras 
separat. Det underlättar jämförelser både med andra leverantörer och med 
materialbörser.

Tabell B.14 Exempel på en 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

Bruttovinst 75

Erbjudet produktpris 211

Rörlig kostnadsandel 64 %
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KRALJICMATRISEN

Kraljicmatrisen90 beskriver produkternas/segmentens position i dimen-
sionerna värdepotential och leveransrisk. Modellen rekommenderar huvud-
strategier för att utveckla affären inom befintlig position respektive att flytta 
den till en annan. 

Figur B.15. Justerad kraljicmatris
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Kraljicmatrisen fungerar speciellt bra i diskussioner där teamet och affärs-
enheterna kalibrerar produkt- och sortimentsstrategier mot möjligheterna 
på inköpsmarknaden. Däremot är den inte tillräcklig för att göra en inköps-
strategi och teamet kompletterar bl.a. med leverantörspositionering och 
marknadsanalys. 

LEVERANTÖRSPOSITIONERING

Positioneringen av leverantörerna illustrerar en stor mängd information och 
vägleder mot konkreta leverantörs- och segmentsstrategier. Det är inte möjligt 
att ha en professionell leverantörsutveckling utan att veta leverantörernas 
styrkor, svagheter och den strategiska passformen. Nedan variant kombinerar 
dessa punkter med företagets beroende av leverantören. Leverantörens 
position är en summering av faktorerna i leverantörsvärderingen.
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Figur B.16. Leverantörspositionering
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 Vanliga strategier för de olika positionerna är:

• Problematiska leverantörer: Minska företagets beroende för att antingen 
se leverantören förbättras eller fasas ut.

• Strategiska: Maximera samverkan med gemensamma utvecklingsprojekt. 
Säkra företagets inflytande och bevakar att samarbetet inte flyttas mot 
Problematiska. 

• Vanliga: Utvecklas som grupp genom konkurrensutsatta upphandlingar 
som även inkluderar nya leverantörer. Enskilda leverantörer ökar sin 
prestanda eller fasas ut.

• Björnar: Öka volymerna, flytta mot den strategiska positionen och använd 
björnarna för att säkra konkurrenstrycket i kategorin.

MATRISDIAGRAM

Diagrammet är en summering och visualisering av sambanden mellan två 
eller flera faktorer. Det används främst i presentationer och diskussioner t.ex. 
när strategin utvecklas och teamet vill ha en översikt över viktiga aktiviteter. 

Det finns sex typer av diagram som används beroende på hur många faktorer 
som ska jämföras. Jag begränsar mig till den vanligaste, L-matrisen, som 
visualiserar sambandet mellan två faktorer. 



233

Figur B.17. Exempel på L-format matrisdiagram

Aktiviteter/Mål Kostnads-
reduktion

Kvalitet Lever-
anser

Miljö S:a

Lågkostnadsländer 9 -3 6

Legoleverantörer 9 3 12

Skaleffekter 9 9 9 9 36

Produktförbättring X 3 9 9 3 24

Korta ledtider 9 1 9 3 22

Summa 39 22 27 12

I ovan exempel visas aktiviteternas samband med (bidrag till) målsätt-
ningarna. Sambandet graderas med 0 = inget samband, 1 = lågt, 3 = medel 
och 9 = högt samband. Försvagningar kan anges med minusvärde.

Matrisen ersätter inte utvärderingen av leverantörens prestanda utan 
fungerar som ett enkelt översiktsmaterial med effekterna av aktiviteter och 
strategier. Om en kolumn är underrepresenterad, saknas relevanta aktiviteter 
och om en rad visar en låg summering, kan aktiviteten ifrågasättas. Arbetet 
kan ske i följande steg:

1. Definiera målsättning och begränsningar med uppgiften.

2. Välj matris – två eller fler faktorer.

3. Definiera vilka poster som ska jämföras.

4. Bedöm storleken på sambanden.

5. Gör en bedömning på resultatet och besluta fortsättningen.

REGRESSIONSANALYS

Regressionsanalyser är ett praktiskt instrument i affärer med många produkter, 
leverantörer och med mycket data. Teamet söker mönster som pekar mot 
grundläggande samband som kan utnyttjas för hela affären.  

Principen är att man placerar en faktor på Y-axeln (t.ex. pris eller kvalitet) 
och testar olika faktorer på X-axeln tills man hittar intressanta orsakssamband 
t.ex. kvalitetsresultat per produktteknologi eller priset på hårddiskar med 
olika kapacitet. 
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När teamet förstår de grundläggande sambanden, ändrar de lutningen på 
trendlinjen genom att angripa de ”felaktiga” resultaten och utveckla de 
”riktiga”.

Figur B.18. Exempel på ett regressionsdiagram med en systematisk trend

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30 35

Vikt i KG

Pr
is

er

Metoden är besläktad med korrelationsanalys där man undersöker hur väl ett 
stickprov stämmer överens med trendlinjen i ett regressionsdiagram. Priserna 
på nya produkter kan t.ex. mätas med en korrelationsanalys för att jämföra 
dem med det existerande sortimentet.

STRATIFIERINGSDIAGRAM

Stratifiering låter märkvärdigare än vad det är. Stratifiering betyder att teamet 
grupperar data efter gemensamma egenskaper eller nämnare t.ex. leverantör 
eller inköpsland. Stratifiering används tillsammans med andra diagram för 
att kunna skilja på resultaten från olika källor. Om teamet t.ex. markerar de 
enskilda resultaten i ovan regressionsanalys med leverantörsnamnet, kan de 
se det övergripande mönstret och samtidigt mönstret per leverantör. Detta är 
att stratifiera – eller dela upp – diagrammet med leverantörer.
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Figur B.19. Stratifiering av ett regressionsdiagram

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30 35

Leverantör 1: 
Leverantör 2:
Leverantör 3: 

Vikt i KG

Pr
is

er

I ovan exempel kan man bl.a. utläsa att leverantör nummer ett generellt har 
högre priser och att leverantör nummer tre är billigare – med undantag för 
produkter med låg vikt. Enskilda avvikelser är också tydliga t.ex. att leverantör 
två är billigare på allt utom på de tyngsta produkterna. 

Denna typ av diagram stimulerar frågan varför som leder mot riktade 
undersökningar, en förståelse för affären och mot nya potentialer. Det är 
möjligt att stratifiera flera andra diagram t.ex. paretodiagram eller histogram.

PARETODIAGRAM

Paretoprincipen betyder att 20 procent av faktorerna står för 80 procent av 
effekten/resultatet. Paretodiagram används för att identifiera detta mönster. 

En annan variant att belysa prioriteringar är med en så kallad 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 i C.
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Figur B.20 Exempel på lett paretodiagram
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LEVERANTÖRERNAS STRATEGI

Modellen används primärt för de stora leverantörerna där teamet försöker 
förstå leverantörens motivation till att arbeta med företaget. 

Figur B.21 Exempel på leverantörens positionering av kunder      
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Beroende på hur leverantörerna positionerar samarbetet kan företaget 
förvänta sig att möta olika strategier:

• Utveckla: Leverantören söker möjligheter att öka volymerna.

• 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.

RISKANALYS

Riskanalysen är summeringen av sannolikheten för att riskfaktorn ska 
inträffa multiplicerat med påverkan på vinsten. Summeringen (fig. B.22) 
är den visuella översikten som byggs upp av underliggande kriterier t.ex. 
ensamförsörjning, företagets andel av produktionen, kvalitetssystem m.m. 
Varje kriterium är poängsatt i dimensionen sannolikheten att de inträffar och 
i påverkan på vinsten. Analysen kan göras med startpunkt i viktiga produkter 
eller leverantörer.

Figur B.22. Summeringsbild på riskanalysen.
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STYRDIAGRAM

Styrdiagram är ett sätt att visualisera variationerna i en tillverkningsprocess. 
Diagrammet används bl.a. för de viktigaste punkterna inom kvalitet och är en 
del av processbedömningen av leverantörerna.

Figur B.23. Exempel på styrdiagram
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Teamet arbetar med en huvud-SWOT som utvecklas alltefter som arbetet 
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information av allmän karaktär samlas separat och en konkret SWOT, som 
innehåller frågor teamet kommer att arbeta med, följer projektet. Ett sätt att 
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Kritiken mot modellen är snarlik den som finns för brainstorming: tendensen 
att det skapas långa listor snarare än att man får fokus på affärsutvecklingen 
och att punkterna inte prioriteras. Båda dessa är enkla att lösa och teamarbetet 
med modellen kan göras i steg som påminner om brainstorming:

Figur B.24. SWOT-modellen

STYRKOR 
Vilka är företagets 

styrkor i affären och hur 
kan de maximeras och 

användas?

SVAGHETER

Vilka är företagets 
svagheter och hur kan 

de minimeras eller 
kompenseras?

HOT
Vilka hot finns och hur 
kan de minimeras eller 

undanröjas?

MÖJLIGHETER

Vilka möjligheter finns 
på marknaden och hur 

kan de utnyttjas?

Faktorer som är negativaFaktorer som är positiva
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1. Definiera sammanhanget och målsättningarna.

2. Ge tid för individuellt arbete.

3. Samla upp idéer utan att de debatteras eller ifrågasätts.

4. Förtydliga, gruppera och prioritera.

5. Vidareförädla i mindre grupper med debatter och nya idéer.

6. Konkludera och bestäm hur arbetet tas vidare. 

VAR ÄR PENGARNA?

Synsätten som modellen förmedlar har en stor relevans i hela arbetet, 
exempelvis:

• Vikten av att identifiera om företaget har ett pris-eller kostnadsproblem, 
vilket leder mot olika lösningar.

• Att leta efter pengarna, vilket bl.a. görs i marknadsöversynen, är en 
effektiv förenkling som visar mot de intressantaste leverantörerna och 
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produkterna. Väl framme, löser teamet helheten.

• 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 avför teamet oftast dyra alternativ 
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.

Figur B.25. Pris- och kostnadsproblem

  PRISPROBLEM

KOSTNADSPROBLEM

Hämta pengar: Marknadsaktiviteter 

- Öka inflytande och makt
- Addera/konsolidera leverantörer

Skapa pengar: Förbättra framgångs-
faktorerna

- Säkra inflytande och makt
- Förbättra produkter, leverantörs-
  strukturen och försörjningskedjan

REFLEKTION

Hela processen bygger på ett flöde av frågor och modeller och inte på 
detaljerade instruktioner eller på formulär som ska fyllas i.

• Rätt frågor leder teamen mot lösningarna med minimal begränsning av 
kreativitet.
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• Modellerna ger transparenta bilder som möjliggör en effektiv problem-
lösning, dialog, lärande och kvalitetssäkring. De är pedagogiska och ger 
ett gemensamt språk; flödet av dem beskriver arbetet och nya deltagare 
kan snabbt bli produktiva.  

• Det finns en kompetens i modellerna, och i processen som helhet, som 
innebär att användarna upptäcker samband och frågor som de inte ens 
visste att de skulle söka. 

Verktyg och modeller används genom hela processen men de har naturliga 
tyngdpunkter där teamet arbetar speciellt intensivt med dem. Figur B.26 
visar en översikt var i processen respektive modell är mest använd.

Figur B.26. En översikt på tyngdpunkten på användning av modeller

Verktyg
DEFINIERA 
& MÄTA

ANALYSERA FÖRBÄTTRA STYRA

Affinitetsdiagram X
Beroende X X
Brainstorming X
Datainsamling X X X
DuPont X X
Fem varför X X
Fiskbensdiagram X
FMEA X
Gantt-schema X X
Gapanalys X X
Histogram X
Intressentanalys X X
Kostnadskalkylering X X X
Kraljic matris X X
Leverantörernas strategi X X
Leverantörspositionering X X
Matrisdiagram X X
Paretodiagram X X
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Verktyg
DEFINIERA 
& MÄTA

ANALYSERA FÖRBÄTTRA STYRA

Regressionsanalys X X
Relationsdiagram X X
Riskanalys X X
Röstning X
Stratifieringsdiagram X X
Styrdiagram X
SWOT X X X X
Träddiagram X X
Var är pengarna? X X

Bilaga 2. Litteraturförteckning
Argyris, Chris. Teaching Smart People How to Learn. Harvard Business Review Vol. 
4 nummer 2, 1991.

Argyris, Chris. Double Loop Learning in Organizations. Harvard Business Review 
September-October 1977.

Axelsson, Björn. Företag köper tjänster. SNS Förlag 1998.

Axelsson, Björn & Håkansson, Håkan. Inköp för konkurrenskraft. Liber 1984.

Ben-Arieh, David & Qian, Li. Activity based cost management for design and 
development stage. International Journal of Production Economics. Nummer 83, 
2003.

Bergstrand, Jan. Ekonomisk analys och styrning. Studentlitteratur 2010

Björk, Stellan. IKEA. Entreprenören, affärsidén, kulturen. Svenska förlaget 1998.

Bossidy, Larry & Charan, Ram. Execution. The discipline of getting things done. 
Random House Business Books 2002.

Brimson, James A. Feature Costing: Beyond ABC. Journal of Cost Management 
Januari/Februari 1998.

Caniels, Marjolein C.J. & Gelderman, Cees J. Purchasing strategies in the Kraljic 
matrix – A Power and dependence perspective. Journal of Purchasing and Supply 



243

Management 11, 2005.

Cherarghi, Hossein S.; Dadashzadeh, Mohammad & Subramanian, Muthu. Critical 
Success Factors For Supplier Selection: An Update. Journal of Applied Business 
Research Vol. 20 Nummer 2, 2004  

Cialdini, Robert B. Influence. The psychology of persuasion. Quill William Morrow, 
New York 1993.

Dahlvig, Anders. Med uppdrag att växa. Om ansvarsfullt företagande. 
Studentlitteratur 2011.

Duverlie, P. & Castelain J. M. Cost Estimation During Design Step: Parametric 
Method versus Case Based Reasoning Method. The International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology 1999.

Gadde, Lars-Erik & Håkansson, Håkan. Professionellt inköp. Studentlitteratur 
1993.

Gelderman, Cees J. Rethinking Kraljic: Towards a Purchasing Portfolio Model, Based 
on Mutual Buyer-Supplier Dependence. Master of Supply Chain Management 
2000.

Gelderman, Cees J. & Van Weele, Arjan J. Handling measurement issues and 
strategic directions in Kraljic’s purchasing portfolio model. Journal of Purchasing 
& Supply Management 9, 2003. 

Gelderman, Cees J. & Van Weele, Arjan J. Purchasing Portfolio Models: A Critique 
and Update. The Journal of Supply Chain Management Augusti 2005.

Gelderman, Cees J. & Van Weele, Arjan J. Purchasing portfolio usage and 
purchasing sophistication. External Report, Managementwetenschappen : 
working papers on Management, No. GR05-03). Heerlen: Open Universiteit 
Nederland. Januari 2005.

Håkansson, Håkan. International marketing and purchasing of industrial goods. 
John Wiley & Sons Ltd 1982 

IKEA of Sweden AB. Demokratisk Design (inkl. The Key). Inter IKEA Systems B.V. 
1995 

IKEA Supplier Quality Standard. Hämtat från http://supplierportal.ikea.com/. 
September 2010.

Janssen, Claes. Förändringens fyra rum. Wahlströms & Widstrand 1996.

Kahneman, Daniel; Lovallo, Dan & Sibony, Oliver. The Big Idea: Before You Make 
That Big Decision… Harvard Business Review Juli 2011.



244

Keough, Mark. Buying your way to the top. McKinsey Quarterly Augusti 1993.

Kotter, John P. Leading Change. Harvard Business Review Press. 2012

Kraljic, Peter. Purchasing must become Supply management. Harvard Business 
Review September-Oktober 1983.

Ljungberg, Anders & Larsson, Everth. Processbaserad verksamhets-utveckling. 
Studentlitteratur 2012.

Lovallo, Dan & Sibony, Oliver. The case for behavioural strategy. McKinsey 
Quarterly, Mars 2010.

Monczka, Robert M.; Handfield, Robert B.; Giunipero, Larry C. & Patterson, James 
L. Purchasing and Supply Chain Management. South-Western, Cengage Learning. 
2011,2009.

Niazi, Adnan; Dai, Jian S.; Balabani, Stavroula & Seneviratne, Lakmal. Product 
Cost Estimate: Technique Classification and Methodology Review. Journal of 
Manufacturing Science and Engineering vol 128. May 2006

O’Brien, Jonathan. Category management in purchasing. A strategic approach to 
maximize business profitability. Kogan Page 2009.

Ohmae, Kenichi. The mind of the Strategist. McGraw-Hill, Inc. 1982.

Pande, Peter S.; Neuman, Robert P. & Cavanagh, Roland R. The Six Sigma Way. 
McGraw-Hill, 2000.

Pandit, Kirit; Marmanis, Haralambos. Spend analysis. The window into strategic 
sourcing. J. Ross Publishing 2008.

Persson, Göran & Håkansson, Håkan. Supplier Segmentation “When Supplier 
Relationships Matter”. The IMP Journal vol 1, Nummer 3, 2006

Porter, Michael E. Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors. Free Press, 1980.

Porter, Michael E. & Kramer, Mark R. Creating shared value. Harvard Business 
Review Januari 2011.

Porter, Michael E. & Kramer, Mark R. Strategy and Society: The Link Between 
Competitive Advantage and Corporate Social responsibility. Harvard Business 
Review December 2006.

SAVE international. Value methodology Standard and Body of Knowledge. Juni 
2007. 

Steven, Graham. The learning curve. The key to future management? CIMA. 
Chartered Institute of Management Accountants. Research executive summary 



245

series vol 6, nummer 2 Oktober 2010.

Stewart, Rodney D.;Wyskida, Richard M. & Johannes, James D. Cost Estimator’s 
Reference Manual. John Wiley & Sons, Inc. 1995.

Tague, Nancy R. The Quality Toolbox. American Society for Quality, Quality Press, 
2005.

Torekull, Bertil. Historien om IKEA. Ingvar Kamprad berättar. Wahlström & 
Widstrand 1998.

Ulrich, Karl T. & Pearson, Scott A. Does Product Design Really Determine 80 percent 
of Manufacturing Cost? Working paper Alfred P. Sloan School of Management, 
Massachusetts Institute of Technology. Augusti 1993.

Van Weele, Arjan J. Inköp och Supply Chain Management. Studentlitteratur, 2010.

Werr, Andreas & Pemer, Frida. Purchasing management consulting services – 
From management autonomy to purchasing involvement. Journal of Purchasing 
& Supply Management nr. 13 2007.

Slutnoter
1. Stenhammar, Olof. Det ordnar sig. Ekelids förlag 2013.
2. Torekull, Bertil. Historien om IKEA. Ingvar Kamprad berättar. Wahlström & Widstrand 

1998.
3. Ibid
4. Författare till flera kvalitetsböcker bl.a. Kvalitet är gratis. Studentlitteratur 1988.
5. Dahlvig, Anders. Med uppdrag att växa. Om ansvarsfullt företagande. Studentlitteratur 

2011.
6. Se även: Heiskanen Nilsson, Axel, ‘Internal benchmark of IKEA’s sourcing assignment 

processes and documents across business areas and categories - A multiple case 
study’, MSc thesis, Lund University, 2017

7. Torekull, Bertil. Historien om IKEA. Ingvar Kamprad berättar. Wahlström & Widstrand 
1998.

8. Hämtat från: IKEA Fact and figures 2002-2013. www.google.com
9. Dahlvig, Anders. Med uppdrag att växa. Om ansvarsfullt företagande. Studentlitteratur 

2011.
10. Hämtat från: www.bettercotton.org
11. Från: http://www.ikea.com/se/sv/ts_dynamic/dynamiclist/filt_nel_glob?filter=-1
12. Modellen är inspirerad av: Keough, Mark. Buying your way to the top. McKinsey 

Quarterly Augusti 1993
13. Inköp och logistik. Nummer 6, 2008.
14. Dahlvig, Anders. Med uppdrag att växa. Om ansvarsfullt företagande. Studentlitteratur 

2011.
15. Torekull, Bertil. Historien om IKEA. Ingvar Kamprad berättar. Wahlström & Widstrand 

1998.



246

16. Ibid
17. Ibid
18. Ibid
19. Björk, Stellan. IKEA. Entreprenören, affärsidén, kulturen. Svenska förlaget 1998.
20. Ikea tillämpar en strategisk variant för kostnadsledarskap som inom detaljhandeln 

ibland kallas för EDLP – Every Day Low Price, dvs. basprodukter till låga priser.
21. Milne, Richard. What will Ikea build next?  Financial Times, 1 February 2018.
22. Milne, Richard. Ikea must break the mould to overcome challenges. Financial Times 

7 Juni 2017
23. Dessutom finns ett aktivitetssortiment som omfattar ca 15.000 produkter
24. Milne, Richard, Inter Ikea’s Torbjorn Loof: making the vision clear. Financial Times Feb 

3, 2019.
25. Ibid
26. IKEA Group plans to cut 7,500 administrative jobs. Reuters, 21 November 2018; and 

Milne, Richard, Ikea to cut thousands of jobs as it plans redesign, Financial Times, 21 
November 2018.

27. Lars Lindström, Kamprads hemliga brev hittades efter hans död, Expressen 20 June 
2018.

28. Ikea plans €5.8bn real estate investment, Financial Times, 14 November 2018.
29. Kristoffer Arvidsson, Pierre Axelsson. Inköpsmätning av indirekt material och tjänster. 

Lunds Tekniska Högskola. 21 January 2015
30. https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_F._Harris
31. Hämtat från: http://www.thepartneringgroup.com/categorymanagement/the-

importance-of-using-best-practices-in-category-management/ och från: https://
en.wikipedia.org/wiki/Brian_F._Harris

32. Van Weele, Arjan J. Inköp och Supply Chain Management. Studentlitteratur, 2010.
33. IKEA Case Studies, Meeting the needs of the consumer. Louiz Gonzalez. 8 augusti 

2016. Ikea-diamanten finns också upplagd på: http://supplierportal.ikea.com/
doingbusinesswithIKEA/growing%20with%20IKEA/business_model/Pages/default.
aspx

34. Herzberg, F; Mausner, B och Snyderman, B. The motivation to work, John Wiley & 
Sons, 1959.

35. Isacsson, Kaponen, Engberg och Artman. En studie av IKEA:s leverantörsrelationer 
och deras värdekedja. Lindköpings Univeritet, 2016.  

36. Garrahan, Matthew. P&G brand chief vows to ‘take back control’ from agencies. 
Financial Times 6 mars 2018.

37. Isacsson, Kaponen, Engberg och Artman. En studie av IKEA:s  leverantörsrelationer 
och deras värdekedja. Lindköpings Univeritet, 2016.  

38. Idag verkar det som att samarbetet är ansträngt, men jag använder exemplet då det 
belyser ett kreativt tänkande och en annorluda lösning.

39. Oberhessische Presse. Licht in Sicht. 8 August 2014 och Seidel geht ins Zeitalter 
des Lichts. 30 September 2014.http://fastvoice.net. LED-Lampen aus Hessen. 30 
September 2014.

40. Cox, Jeff och Goldratt, Eli. Målet - MPS i fabriken. AB Svensk Byggtjänst, 1986
41. Persson, Göran; Håkansson, Håkan. Supplier Segmentation. “When supplier 

relationships Matter”. The IMP Journal. Volume 1, number 3, 2007.
42. Ikea of Sweden AB, Demokratisk Design (inkl. The Key), Inter Ikea Systems BV, 1995.
43. Ikeas inköpsprocess, Purchase Development Process (PDP) har sex steg: 1. Scope 



247

and objectives; 2. Sourcing goals; 3. Gaps to sourcing goals; 4. Solutions to solve 
gaps; 5. Prioritized roadmap and 6. Category BPL/APL. I PDP’n används Ikea intern 
terminologi, t.ex. är ‘sourcing goals’ placerade under ‘Ikea offer’ för att tydliggöra 
att affären och sortimentet är startpunkten för inköp. Mer kan läsas i:  Heiskanen 
Nilsson, Axel, ‘Internal benchmark of IKEA’s sourcing assignment processes and 
documents across business areas and categories - A multiple case study’, MSc thesis, 
Lund University, 2017

44. Under verksamhetsåret 2018 minskade Ingka gruppens vinst med en miljard euro 
medan den ökade med 500 miljoner för Inter Ikea Group.

45. Apparatus and method for scattering particles in a particle board production. Method 
and apparatus for making particle boards having a non-uniform density distribution.

46. Årsredovisning Gyllensvaans Möbler Aktiebolag 20160101-20161231. 25 Juli 2017
47. Fördjupning: Gadde, Lars-Erik & Håkansson, Håkan. Professionellt inköp. 

Studentlitteratur 1993.
48. Porter, Michael E. Competitive Strategy. Simon & Schuster Inc. Free Press. 1980.
49. Aldi cuts small suppliers’ payment terms to 14 days, Fresh Produce Journal, 30 August 

2017.
50. Su-San Sit. Wal-Mart squeezes suppliers in price war. Supply Management 31 mars 

2017
51. Jon Springer. Vendors skeptical as Walmart changes sourcing roles. Supermarket 

News. 24 januari 2017
52. Kraljic, Peter. Purchasing must become Supply management. Harvard Business Review 

September-Oktober 1983.
53. Gelderman, Cees J. & Van Weele, Arjan J. Handling measurement issues and strategic 

directions in Kraljic’s purchasing portfolio model. Journal of Purchasing & Supply 
Management 9, 2003.

54. Kraljic, Peter. Purchasing must become Supply management. Harvard Business Review 
September-Oktober 1983.

55. Monczka, Robert M.; Handfield, Robert B.; Giunipero, Larry C. & Patterson, James 
L. Purchasing and Supply Chain Management. South-Western, Cengage Learning. 
2011,2009.

56. Gelderman, Cees J. & Van Weele, Arjan J. Handling measurement issues and strategic 
directions in Kraljic’s purchasing portfolio model. Journal of Purchasing & Supply 
Management 9, 2003.

57. Ibid
58. KFC runs out of chicken in logistics fiasco, Financial Times, 19 February 2018.
59. Hämtat från lektioner på Cornwell University 1964.
60. Charlan, Nemeth J; Personnaz, Bernard; Personnaz, Marie & Goncalo, Jack A. The 

liberating role of conflict in group creativity. European Journal of Social Psychology. 
January 16, 2004.

61. Argyris, Chris. Teaching Smart People How to Learn. Harvard Business Review Vol. 4 
nummer 2, 1991.

62. Stewart, Rodney D, Wyskida, Richard M and Johannes, James D, Cost Estimator’s 
Reference Manual, John Wiley & Sons, 1995

63. Exempelvis LME-London Metal Exchange för metall och Sauer-index för läder.
64. Ulrich, Karl T. & Pearson, Scott A. Does Product Design Really Determine 80 procent 

of Manufacturing Cost? Working paper Alfred P. Sloan School of Management, 
Massachusetts Institute of Technology. Augusti 1993.

65. T.ex. DFMA – Design for Manufacturing and Assembly; Design for Environment och 



248

Design for Distribution
66. The IKEA Group approach to sustainability. Hämtat från: http://www.ikea.com/ms/

en_KW/pdf/sustainability_report/group_approach_sustainability_fy11.pdf
67. IKEA of Sweden AB. Demokratisk Design (inkl. The Key). Inter IKEA Systems B.V. 1995
68. European Logistics Association. Hämtat 2015 från: http://www.elabestlog.org/

node/272
69. Juran, Joseph M. Juran on Quality by Design. Juran Institute, Inc. 1992.
70. Ishikawa, Kaoru. Introduction to quality control. Productivity Press 1990.
71. Rebecka Smithers. Sainsbury slimlines toilet roll to wipe 140 tonnes from carbon 

emissions. The Guardian, 20 April 2012 
72. Managing International Supply and Demand at Intel. Intel technology Journal. Volume 

09, August 2, 2005.
73. European Logistics Association, 2015.
74. Monczka, Robert M.; Handfield, Robert B.; Giunipero, Larry C. & Patterson, James 

L. Purchasing and Supply Chain Management. South-Western, Cengage Learning. 
2011,2009.

75. Porter, Michael E. & Kramer, Mark R. Creating Shared Value. Harvard Business Review 
January-February 2011.

76. The IKEA Group approach to sustainability (FY11). Hämtat från: www.ikea.com
77. Kotter, John P. Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business 

Review Mars-April 1995.
78. Kotter, John P. Leading Change. Harvard Business Review Press. 1996.
79. Keough, Mark. Buying your way to the top. McKinsey Quarterly Augusti 1993.
80. O’Brien, Jonathan. Category management in purchasing. A strategic approach to 

maximize business profitability. Kogan Page 2009.
81. Janssen, Claes. Förändringens fyra rum. Wahlströms & Widstrand 1996.
82. Ibid
83. Ibid
84. Charlan, Nemeth J; Personnaz, Bernard; Personnaz, Marie & Goncalo, Jack A. The 

liberating role of conflict in group creativity. European Journal of Social Psychology. 
January 16. 2004

85. McGrath, Joseph E. Groups: Interaction and performance. Prentice Hall, New York 
1984.

86. Charlan, Nemeth J; Personnaz, Bernard; Personnaz, Marie & Goncalo, Jack A. The 
liberating role of conflict in group creativity. European Journal of Social Psychology. 
January 16. 2004

87. Hämtat från: http://www.newyorker.com/magazine/2012/01/30/groupthink
88. Charlan, Nemeth J; Personnaz, Bernard; Personnaz, Marie & Goncalo, Jack A. The 

liberating role of conflict in group creativity. European Journal of Social Psychology. 
January 16. 2004

89. Keough, Mark. Buying your way to the top. McKinsey Quarterly Augusti 1993.
90. Kraljic, Peter. Purchasing must become Supply management. Harvard Business Review 

September-Oktober 1983.


	front
	back
	Kategoristyrt inköp. Lärdomar från IKEA. Andra upplagan. - Copy

