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Syfte 
Uppsatsens forskningsfråga lyder: ”Hur kan olika inslag inom inköpsfunktionen utvecklas för 

att skapa en mer effektiv inköpsorganisation hos Nolato MediTech?” Studiens syfte är att 

klargöra olika inslag i inköpsfunktionen samt identifiera förbättringsmöjligheter för att 

företaget skall kunna utveckla en mer effektiv inköpsorganisation. Vidare är syftet att 

resonera kring väldefinierade gränsdragningar i inköpsarbetet. 

 

Metod 
Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie där semistrukturerade intervjuer har använts för 

insamlingen av det empiriska materialet. Totalt intervjuades 18 anställda på företaget. En 

abduktiv ansats har använts där teorikapitlet anpassats under studiens gång. 

 

Slutsats 
Vi har genom studien kunnat identifiera mönster och tendenser där inköpsfunktionen ses bli 

alltmer central inom organisationer och att struktur är av stor vikt för skapa effektiva inköp.  

God kommunikation samt kvalitet är ytterligare några genomgående tendenser och mönster 

som framkommit. Vi har kommit fram till att tydliga gränsdragningar mellan nivåerna 

strategiskt, taktiskt och operativt inköp kan minimera och förebygga överlappande arbete. Vi 

har klargjort aktiviteter, arbetsroller, ledningssystem samt struktur som olika inslag inom 

inköpsfunktionen. 
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Purpose 
Our research question for this study is: “How can different elements in the purchasing 

function be developed to create an efficient purchasing organization at Nolato MediTech?” 

The purpose of this study is to clarify different elements in the purchasing function and to 

identify areas of improvement in order to develop a more efficient purchasing organization.  

The purpose is also to discuss how clear distinctions can be made between purchasing 

activities. 

 

Method 
Our study was conducted through a qualitative case study in which semi-structured interviews 

were used for the collection of empirical data. In total we interviewed 18 people that works at 

Nolato MediTech. The study was made with an abductive approach where the theory chapter 

was adapted during the course of the study. 

 
Conclusion 
The purchasing function has become more important for organizations and clear structure is 

vital to create an efficient purchasing function. Good communication and quality are patterns 

and trends that have been recognized in this study. Clear distinctions between purchasing 

activities in strategic, tactic and operational purchasing can minimize and prevent duplicate 

work. We have identified activities, roles, management system and structure as elements in 

the purchasing function. 
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel syftar till att ge en bakgrund till de problem uppsatsen ämnar 

undersöka och behandlar syftet. De avgränsningar som gjorts lyfts fram och kapitlet avslutas 

med en beskrivning av företaget Nolato MediTech. 

 

1.1 Bakgrund 
Inköpsfunktionen hos företag har enligt Kron och Wallgren (2010) på senare år fått en alltmer 

viktig och ökad strategisk betydelse och inköpare har fått flytta upp och därmed nått en högre 

position i organisationen. Följande citat speglar inköpsfunktionens utveckling: 

 

”Från förråden i källaren till styrelserummet på direktionsvåningen.” 

(Kron & Wallgren, 2010:9). 

 

Vidare framkommer av författarna att inköpsfunktionen har gått från en mer decentraliserad, 

passiv och administrativ funktion till att bli alltmer central, aktiv och strategisk. 

Inköpsfunktionen anses idag vara en viktig nyckel för organisationer och forskare anser att 

denna funktion bidrar till beslutsfattande på olika nivåer. 

 

I takt med att konkurrensen i företagsvärlden blivit hårdare menar van Weele (2012) att inköp 

fått en viktigare roll när det gäller att driva en verksamhet framåt. Vikten av inköpsfunktionen 

ökar alltmer av den orsaken att funktionen idag ses ha en markant påverkan på 

organisationens resultat. De senaste decennierna har ett strategiskt tänkande fått ökad 

betydelse i flera aspekter av organisationen, inte minst inköp. Vidare framkommer att goda 

inköp har utvecklats från att fokus har legat på det lägsta priset till ett bredare perspektiv där 

organisationer ser att inköp kan medföra konkurrensmässiga fördelar samt kan påverka 

organisationers resultat. 

 

“Många företag kan inte klara sig utan att utnyttja den stora potential som inköp och supply 

chain management innebär för dem” (van Weele, 2012:32).  

 

Vad citatet åskådliggör är att inköpsfunktionen i organisationer idag har en mer aktiv roll i 

skapandet av konkurrensfördelar. Denna aktiva roll träder fram när organisationens 

inköpsfunktion ses som en viktig del i flödet från leverantör till kund. För att kunna ta tillvara 
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på konkurrensfördelar är det av betydelse att inköpsfunktionen ses som en viktig aktivitet 

(van Weele, 2012). Detta stärks av Gadde och Håkansson (1998) som understryker att inköp 

på ett avgörande sätt kan bidra till ett företags konkurrenskraft. 

 

Inom en inköpsfunktion finns det viktiga inslag som är vitala för funktionens framgång. 

Enligt van Weele (2012) innefattar inköpsaktiviteter exempelvis att fastställa 

inköpsspecifikationer, att välja mest lämplig leverantör, att utveckla processer och rutiner, 

utveckla effektiva rutiner för inköpsorder och hantering, bevaka leveranser samt följa upp och 

utvärdera. För att inköpsaktiviteterna skall utföras med så få steg som möjligt bör arbetssätten 

beskrivas i inköpsprocedurer som är lätta att använda och att kommunicera. 

 

Steiner (2015) belyser att för varje inköpsaktivitet finns det någon form av beslut att fatta och 

att dessa inköpsbeslut kan fattas på olika nivåer. Vidare nämns att många beslut fattas 

kollektivt, även kallat organisationellt beslutfattande. Enligt van Weele (2012) ingår allt 

beslutsfattande i organisationens ledningssystem som innehåller olika beslutsgrupper med 

individer som deltar i beslutsprocessen och delar gemensamma mål samt risker som uppstår i 

samband med besluten.  

 

Kommunikation är också en viktig del inom organisationer och förekommer dagligen. 

Kommunikation är dels de kontaktformer som sker samt hur kommunikation bidrar till att 

skapa ett mer effektivt samarbete inom organisationer. 

 

Med utgångspunkt i denna bakgrund kommer vi undersöka företaget Nolato MediTech och 

deras inköpsavdelning. 

 

1.2 Problematisering 
Inköp har vuxit till att idag bli ett stort och mångfacetterat område där helheten i 

inköpsfunktionen ses som viktigare än dess delar (Steiner, 2015). Vi ser att det finns en 

problematik här eftersom det är delarna som utgör inköpsfunktionens helhet. Fungerar inte 

delarna på ett effektivt sätt påverkar det helheten negativt och därför är det viktigt att beakta 

delarna som helheten bygger på. Med ett för stort fokus på helhetsperspektivet är det lätt att 

företag går miste om eventuella fördelar av att ta hänsyn till delarna. 
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Steiner (2015) lyfter att inköp i hög grad handlar om att fatta olika beslut och belyser vikten 

av tydlig organisation och struktur för att beslut skall kunna fattas på ett bra sätt. Kron och 

Wallgren (2010) menar att inköpsfunktionen därmed får axla en mer komplex roll i och med 

dess förändrade ansvarsbild och en allt mer dynamisk och föränderlig omvärld. Eftersom 

inköp fått en ökad betydelse i organisationer, läggs det idag ett större fokus på 

inköpsfunktionen och den blir mer central. Vidare framkommer att det är viktigt att skapa en 

välfungerande inköpsfunktion med tydlig struktur på arbetsuppgifter. Strukturen skall stödja 

och främja organisationens strategier och mål. Författarna menar även att fler organisationer 

idag går mot mer strategiska inköpsfunktioner vilka karaktäriseras som mer proaktiva och 

bidrar till värdeskapande. 

 

En annan problematik som van Weele (2012) belyser är att inköpsansvar och inköpsuppgifter 

ofta är dåligt definierade. Kron och Wallgren (2010) utvecklar resonemanget och beskriver 

inköpsfunktionens arbetsroller, arbetsuppgifter samt interna struktur och på vilket sätt de 

utförs. Vidare nämns att komplexitet finns i sambandet mellan de aktiviteter, arbetsroller samt 

struktur som finns i organisationen. Det är svårt att sätta gränser mellan olika personers roller 

och uppgifter och utan en tydlig strukturering kan det uppstå överlappande arbetsuppgifter, 

vilket kan innebära att organisationen blir mindre effektiv. 

 

Eftersom det arbete som presteras inom inköpsorganisationen är direkt kopplat till företagets 

effektivitet menar Skoog och Widlund (2001) att det är av stor vikt att rätt saker utförs, att 

sakerna görs på rätt sätt samt utförs tidsbesparande. Steiner (2015) menar att avsaknaden av 

kunskap i många organisationer inte är ett problem, utan att det många gånger brister när det 

gäller förmågan att verkställa förändringen av verksamheten i den riktning som önskas. 

Problematiken är inte att företaget saknar kunskap kring vad som behöver utföras och på 

vilket sätt det skall utföras utan de har helt enkelt inte kompetensen att implementera nya 

arbetssätt och roller för att skapa effektivitet. 

 

Inköp har av tradition haft en låg status inom många organisationer vilket har inneburit att det 

har funnits en låg kompetensnivå hos medarbetarna i inköpsfunktionen. Kron och Wallgren 

(2010) menar att allteftersom inköpet i organisationer har förändrats mot en mer central roll 

har det ställts helt andra krav på personalens kompetensnivå. Denna snabba förändring har 

inte enbart varit positiv utan den har även bidragit till motsättningar mellan gammalt och nytt 

tänkande inom inköp. Kron och Wallgren (2010) menar vidare att i takt med att inköp växer 
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in i ett företags kärnverksamhet krävs det att deras budskap kommuniceras ut i den övriga 

organisationen vilket ställer krav på social och kommunikativ kompetens hos inköpschefen 

och dess medarbetare. Utan en god intern kommunikation kan företagets intentioner att 

strukturera inköpsaktiviteter, arbetsroller och beslutfattande försvåras. 

 

“En krona som sparas in på inköp är en krona mer i vinst” (van Weele 2012:48). 

 

Citatet från van Weele (2012) visar att organisationer kan öka sin vinstmarginal och bli mer 

lönsamma genom att skapa en strukturerad inköpsfunktion med väldefinierade 

gränsdragningar mellan roller, aktiviteter samt beslutfattande där den interna 

kommunikationen sker på ett effektivt sätt. På så vis kan det innebära att organisationer 

reducerar sin resursåtgång för överlappande arbete. Gadde och Håkansson (1998) stärker detta 

och menar att inköpets direkta påverkan på resultatet är en orsak till inköpets ökade betydelse 

i organisationer. 

 

Studiens inriktning har gjorts mot tillverkningsindustrin där inköpsfunktionen är av stor vikt. 

För att kunna studera samt fånga inköpsorganisationers viktiga inslag har studien riktats mot 

ett specifikt företag. Fallföretaget är Nolato MediTech med huvudkontor i Hörby, Skåne, som 

tillverkar samt utvecklar polymera produkter och system i nära samverkan med ledande 

kunder inom medicinteknik och läkemedel. Nolato MediTech är ett internationellt och 

tillverkande företag som har en avdelning för inköp. 

 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 
I takt med inköpsorganisationens mer komplexa roll och förändrade ansvarsbild i en allt mer 

föränderlig värld, ställs krav på väl definierade ansvarsroller och arbetsuppgifter. Beaktning 

tas till inköpsfunktionens historik av låg status inom organisationer där resultatet blivit låg 

kompetens hos inköpare. Det finns utmaningar och ställs nya krav på kompetensnivån hos 

personer som arbetar inom inköpsfunktionen och motsättningar mellan gammalt och nytt 

förekommer. Inköpsfunktionens nya roll där den växer in mer i organisationers 

kärnverksamhet, ställer allt högre krav på kompetens. Något som uppmärksammats är vikten 

av god struktur, kommunikation och kompetens inom inköpsorganisationer. Tydligare 

struktur över väldefinierade roller, arbetssätt samt beslutsfattande blir allt mer centralt, där 

reducering av resursåtgången för överlappande arbete ses vara ett resultat. På denna grund har 

vi kommit fram till följande forskningsfråga: 
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Hur kan olika inslag inom inköpsfunktionen utvecklas för att skapa en mer effektiv 

inköpsorganisation hos Nolato MediTech? 

 

1.4 Syfte 
Med utgångspunkt i forskningsfrågan har vi formulerat följande tre delsyften:  

• Klargöra olika inslag i företagets inköpsfunktion. 

• Identifiera förbättringsmöjligheter för att företaget skall kunna utveckla en mer 

effektiv inköpsorganisation. 

• Resonera kring väldefinierade gränsdragningar i inköpsarbetet. 

 

1.5 Avgränsningar 
Studien har avgränsats från att fokusera på hela Nolato koncernen och behandlar enbart 

området Medical Solutions och mer specifikt företaget Nolato MediTech. Vi ser endast till 

företagets interna struktur kopplat till inköp och studien har avgränsats till att inte fokusera på 

företagets leverantörer eller andra externa intressenter. Respondenterna i studien är anonyma 

vilket diskuteras vidare i stycke 2.3.4. När begreppen inköpsfunktion, inköpsavdelning och 

inköpsorganisation förekommer har de samma innebörd. 

 

1.6 Företagsbeskrivning 
Nolato MediTech ingår i koncernen Nolato AB, tidigare kallat Nordiska Latexfabrik i 

Torekov AB och grundades år 1938. Affärsområdet Medical startades år 1957 och Nolato 

MediTech år 1973. Nolato MediTech är ett företag som utvecklar och tillverkar 

medicintekniska hjälpmedel och system samt läkemedelsförpackningar (Nolato, 2017 a).  

 

Det är en svensk och börsnoterad koncern som bedriver verksamhet i Europa, Asien samt 

Nordamerika. Nolato MediTech är världsledande inom formsprutning av silikon och har en 

lång erfarenhet av formsprutning av plast för medicinteknik och företaget utvecklar samt 

tillverkar produkter i silikon, plast och TPE till ledande företag. (Nolato, 2017 a). Nolato AB 

är verksamma inom tre områden. Ett av områdena är Medical Solutions, det vill säga 

produkter som exempelvis kateterballonger, insulinpennor samt inhalatorer. Studien kommer 

fokusera på Nolato MediTech som arbetar inom det medicintekniska området. Det finns 

ytterligare två områden som Nolatokoncernen är verksamma inom, Integrated Solutions samt 
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Industrial Solutions. Integrated Solutions tillverkar komponenter inom telekomsektorn och 

Industrial Solutions tillverkar produkter till industriföretag (Nolato, 2017 b). 

 

Nolato MediTechs kunderbjudande innefattar teknologier inom det polymera området där 

hela värdekedjan inkluderas fram till levererad produkt. Företaget är månt om att bygga nära 

och långsiktiga relationer där ett givande samarbete är resultatet. Nolato MediTech anlitas 

ofta för produktion av produkter av ett mer komplext slag och som har höga teknologiska 

krav. (Nolato, 2017 a). Nolato MediTech AB hade år 2016 ungefär 220 anställda i Hörby 

(Karlsson, 2016). 

År 2015 tilldelades Nolato MediTech svenska leanpriset av Lean Forum, en ideell förening 

med 6000 medlemmar. Föreningen är en ledande inspiratör i avsikt att maximera värde och 

minimera slöseri. Motiveringen till priset som tilldelades var följande: “Nolato MediTech är 

ett inspirerande föredöme för alla typer av organisationer som strävar mot världsklass” 

(Nolato, 2017 c).  

Nolatos vision är att de skall vara kundens första val som samarbetspartner. Företaget 

beskriver att de viktigaste medlen för att nå denna vision är att arbeta etiskt och hållbart, 

skapa långsiktiga kundrelationer samt ha ett brett kunderbjudande, hög kompetens och hög 

produktivitet. Lokal närvaro globalt samt stabila finanser är ytterligare medel för att nå sin 

vision. Nolatos grundbultar är att vara affärsmässiga, väl organiserade samt ansvarstagande 

(Nolato, 2017 d). 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod vi valt för utförandet av studien. Metoden beskriver hur 

vi valt att angripa problematiken som presenterats i studiens inledande kapitel.  

 

2.1 Kvalitativ metod 
Inom forskningen finns det två huvudsakliga ansatser att välja mellan för att angripa en fråga, 

nämligen kvantitativ och kvalitativ ansats (Bryman & Bell, 2005). För att kunna besvara 

denna studies forskningsfråga ansågs valet av en kvalitativ forskningsstrategi vara lämplig 

eftersom vår forskningsfråga och syfte krävde en mer djupgående undersökning. 

 

Saunders et al. (2009) menar att kvalitativa metoder är mest lämpade för ett syfte som är av en 

mer explorativ karaktär för att kunskapen oftast är begränsad i den typen av studier. Vidare 

nämns att en explorativ studie kräver en mer djupgående undersökning, något som 

Gummesson (2004) stärker och menar att en fallstudie passar vår studie. Till skillnad från 

etnografiska metoder som ofta används inom kvalitativ forskning kan fallstudier grundas på 

en blandning av kvantitativ och kvalitativ information och de behöver inte omfatta direkta och 

detaljerade observationer (Yin, 2006). 

 

Bryman och Bell (2005) belyser att det i kvalitativa studier inte enbart är beteenden som 

studeras utan det handlar dessutom om att få en djupare förståelse för problematiken i studien. 

Det har varit ytterligare ett motiv för valet av en kvalitativ ansats istället för en kvantitativ. 

Vårt val av kvalitativ istället för en kvantitativ ansats har sin grund i det Bryman och Bell 

(2005) beskriver eftersom vi ville få en djupare förståelse för problematiken i studien och inte 

enbart haft i syfte att studera beteenden. Den valda ansatsen genomsyrar genomförandet av 

studien där olika variabler identifierats, tolkats samt analyserats hos fallföretaget och deras 

inköpsavdelning. Bryman och Bell (2005) stärker valet av kvalitativ ansats då de påpekar att 

när ett enskilt fall studeras är en fallstudie att föredra. 
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2.2 Fallstudie 
Syftet med fallstudiebaserad forskning beskrivs av Gummesson (2004) enligt följande: 

 

“Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som 

empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis saknas 

och det rör sig om komplexa fenomen”. (Gummesson, 2004:116). 

 

Vi har valt att se hur aktiviteter, arbetsroller, ledningssystem och struktur ser ut samt hur de 

kan relateras till varandra och därmed inte kvantifiera variabler som påverkar dessa. Yin 

(2006) beskriver att hur- och varför-frågor är oftast av en förklarande art och på grund av 

detta är det vanligare att välja en fallstudie som forskningsstrategi. Eftersom vår 

forskningsfråga är en hur-fråga stärker detta antagande vårt val att genomföra en fallstudie. 

Yin (2006) förklarar vidare att en fallstudie omfattar en empirisk undersökning som studerar 

en aktuell händelse i dess verkliga sammanhang, speciellt när gränserna mellan händelsen och 

sammanhanget är oklara. 

 

Yin (2006) menar att fallstudie som forskningsstrategi är en heltäckande metod som 

innehåller designlogik, tekniker för datainsamling och specifika tillvägagångssätt vid analysen 

av data. Detta är ännu en anledning till att vi valt att genomföra en fallstudie eftersom vi får 

en helhetsbild över hur aktiviteter, arbetsroller, ledningssystem och struktur kan se ut i en 

inköpsfunktion. Enligt Yin (2006) består definitionen av fallstudier vanligtvis av en 

upprepning av de teman eller ämnesområden som metoden tillämpats på. I vårt fall definieras 

fallstudien av temat “inköpsfunktion” eftersom det är vårt huvudsakliga fokus. 

 

2.3 Genomförande 
2.3.1 Angreppssätt 

Forskare brukar enligt Fejes och Thornberg (2015) skilja mellan tre ansatser nämligen 

deduktion, induktion samt abduktion under sitt analysarbete men även under processens gång. 

Alvesson och Sköldberg (2008) sammanfattar deduktion och induktion med förklaringen att 

deduktion utgår ifrån teori medan induktion utgår från empiri.  

  

Fejes och Thornberg (2015) beskriver att den deduktiva ansatsen utgår från teori vilken 

förklarar de enskilda fall som forskaren undersöker, det vill säga att forskaren utgår från en 
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viss teori och undersöker därefter om det stämmer i verkligheten. Patton (2002) stärker detta 

och menar att deduktiv ansats grundar sig i att en teoretisk referensram och 

forskningshypoteser styr hur den empiriska undersökningen sker. Graziano och Raulin (2010) 

beskriver den induktiva ansatsen som motsatsen till den deduktiva, där nya teorier skapas med 

hjälp av den insamlade empiriska data som sedan prövas mot existerande teorier. Vidare 

belyses vikten av goda förkunskaper vid val av denna ansats. Bryman och Bell (2005) menar 

att ett induktivt angreppssätt vid utförandet av en kvalitativ studie inte är nytt utan väl 

förankrat. Patton (2002) menar att induktion innefattar specifika observationer som leder till 

allmänna mönster. 

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är abduktion den metod som används i verkligheten 

vid flertalet undersökningar av fallstudiebaserad karaktär. Vidare beskrivs att metoden har 

inslag av både deduktion och induktion. Graziano och Raulin (2010) stärker detta då de talar 

om det tredje angreppssättet, abduktion, som kombinationen av deduktiv och induktiv ansats. 

Abduktion är möjlig i forskningssammanhang eftersom det kan finnas svårigheter i att ta del 

av alla teorier innan datainsamlingen påbörjas och därmed kan förståelse successivt växa fram 

hos forskaren. 

 

I denna studie har både ett deduktivt och induktivt angreppssätt använts. Inledande i studien 

har vi använt ett deduktivt angreppssätt eftersom studiens forskningsfråga, syfte, teoretiska 

referensram samt förhållningssätt skapats utifrån tidigare teorier. Under arbetets gång har ett 

induktivt angreppssätt vuxit fram för att resultera i nya teorier. Naturligt i denna studie har 

varit att det har skett ett växelspel mellan dessa två ansatser. Detta är något som Patton (2002) 

menar är vanligt förekommande i kvalitativa undersökningar. Slutligen har ett abduktivt 

angreppssätt använts eftersom teorier har vuxit fram successivt även efter empirin samlats in. 

 

2.3.2 Metod för datainsamling 

I denna studie har datainsamling utförts i form av intervjuer eftersom det bidragit till en 

djupare och mer detaljerad förståelse, vilket krävdes för att utföra studien. Vid fallstudier är 

intervjuer en viktig informationskälla eftersom de flesta fallstudier fokuserar på något som rör 

människor (Yin, 2006). Det tillvägagångssätt som valts är semistrukturerade intervjuer då 

fördelar kan dras från både strukturerad intervju samt ostrukturerad intervju. Detta eftersom 

den strukturerade ger fördelar med att intervjun bidrar till högre replikerbarhet, eftersom 

samma frågor kan återanvändas om den skulle behöva upprepas. Patton (2002) beskriver 
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semistrukturerade intervjuer som att forskarna informerar respondenterna i förhand om de 

övergripande frågor som kommer behandlas under intervjun. Vidare nämns att frågorna 

fungerar som en intervjuguide för att säkerhetsställa att forskningsfrågor täcks. Även naturliga 

följdfrågor ställs för att intervjun skall flyta på. 

 

Den ostrukturerade intervjun beskrivs som mer flexibel där intervjupersonen får huvudämnen 

att utgå samt diskutera utifrån. Fallstudieintervjuer är vanligtvis av en mer öppen karaktär 

vilket innebär att nyckelpersonerna kan frågas ut om både fakta och åsikter (Yin, 2006). Vi 

valde att genomföra semistrukturerade intervjuer där strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer kombineras. Eftersom vi fick en tydlig bild över vad som skulle diskuteras med 

intervjupersonerna utan att de blev begränsade i sina svar. 

 

När en respondent hjälper forskaren genom att föreslå andra personer att intervjua får de en 

roll som mer kan liknas vid en informant istället för en respondent (Yin, 2006). Vidare 

påpekar författaren att nyckelinformanter har en avgörande roll för hur bra och framgångsrik 

fallstudien blir. För att vår studie skulle bli framgångsrik hade vi en informant på Nolato 

MediTech som bistod oss med viktig och relevant information om deras organisation samt 

anordnade intervjuer med nyckelpersoner som låg till grund för vår studie.  

 

Det har varit naturligt att använda oss av operationalisering baserat på vårt syfte, 

frågeställning och den teoretiska referensramen för att kunna säkerhetsställa att vår 

undersökning tagit sin utgångspunkt i samtliga delar. Enligt Bell och Waters (2015) används 

operationalisering för att koppla samman teoretiska begrepp till undersökningens språk. 

Holme och Solvang (1997) understryker att det är viktigt med nära sammankoppling mellan 

syfte, teori och frågeställningar därför att precisa svar och entydighet skapas i intervjuer. 

 

Under intervjuerna användes en frågeguide som tagits fram under arbetets gång och som 

omarbetades löpande under första halvan av uppsatsarbetet. Den slutgiltiga frågeguiden 

grundades på vår problematisering, forskningsfråga, syftet och andra tankar som väckts när 

teorin tagits fram. Yin (2006) menar att frågeguiden innehåller en uppsättning viktiga frågor 

som visar vad som skall undersökas. Syftet med frågeguiden var att underlätta och hålla 

samtalet öppet. Intervjuguider används enligt Patton (2002) för att kunna säkerhetsställa att 

intervjupersoner behandlas likt. Yin (2006) stärker valet av en öppen intervjuguide då 

respondenterna får större frihet och därmed minskar styrningen från forskaren. Holme och 
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Solvang (1997) är i enlighet med detta och menar att en intervjuguide är att föredra framför 

standardiserade frågeformulär. En intervjuguide ger en uppfattning om det som är relevant för 

att forskaren skall kunna svara på de frågeställningar som finns. 

 

Enligt Yin (2006) är det viktigt att intervjuguiden riktar frågorna till forskaren och inte till 

intervjupersonen. Fortsättningsvis nämner författaren att frågorna i frågeguiden utgör en 

påminnelse för vilken sorts information som behöver samlas in och varför den informationen 

är relevant. Viktigt att tänka på vid utformningen av frågeguiden är enligt Holme och Solvang 

(1997) att formulera frågorna så att undersökningens frågeställningar kan besvaras. Vidare 

nämner Bryman & Bell (2005) att det är angeläget att använda ett begripligt språk som är 

lämpligt för intervjupersonerna samt att inte ställa ledande frågor. I enlighet med författarnas 

rekommendationer inleddes intervjuerna med generell bakgrundsfakta angående 

intervjupersonerna. 

 

Intervjuguiden utformades utifrån 34 huvudfrågor till inköpsavdelningen respektive 15 

stycken till medarbetare utanför inköpsavdelningen. De huvudfrågor vi utformat skickades till 

vår kontaktperson på fallföretaget som skickade ut frågorna till respondenterna innan 

intervjuerna. Syftet med huvudfrågorna var att skapa en mer öppen och mindre styrande 

intervju där respondenterna gavs möjligheten att tala fritt. Genom att respondenterna fick 

tillgång till intervjuguiden innan intervjutillfället kunde de sätta sig in i ämnet mer och när 

intervjun ägde rum var respondenterna bekanta med våra huvudfrågor. 

 

2.3.3 Tolkning 

Något som Alvesson och Sköldberg (2008) tar upp är att de tolkningar forskare gör och hur de 

återberättar, kan påverka utfallet av det som produceras. Med utgångspunkt i detta har vi i vår 

kvalitativa undersökning haft i åtanke att den kvalitativa ansatsen är tolkande i sin karaktär 

och varit varsamma i tolkningsprocessen. 

 

Något som Holme och Solvang (1997)  belyser är att det kan finnas skillnader i hur forskaren 

tolkar det material som samlas in gentemot respondenternas uppfattning. Utmaningen ligger i 

att vi som forskare tolkar respondenten på rätt sätt.  Det är något som Yin (2006) utvecklar 

och menar att faktorer som kan förekomma och som kan hindra en bra tolkning är brist på 

anonymkreativitet samt förekomsten av bristande uppmärksamhet hos forskare.  
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När det kommer till tolkning av det insamlade materialet och respondenternas svar menar 

Holme och Solvang (1997) att forskare aldrig helt kan utesluta förekomsten av felaktig 

tolkning. Det är något vi tagit hänsyn till och för att minska kommunikationsklyftan som kan 

uppstå mellan forskare och respondent har vi utfört majoriteten av våra intervjuer fysiskt. 

 

2.3.4 Urval  

Yin (2006) beskriver att det i kvalitativ forskning brukar göras medvetna urval och benämner 

det avsiktligt urval. Med avsikt menar författaren att specifika respondenter väljs ut eftersom 

de anses kunna ge innehållsrika svar relaterat till studiens ämne. Fördelar med avsiktligt urval 

är enligt Patton (2002) att det ger forskaren material rikt på information. Vidare understryks 

att forskaren kan dra nytta av det informationsrika materialet på ett effektivt sätt eftersom de 

utvalda respondenterna är sakkunniga inom ämnet. 

 

Eftersom vår undersökning fokuserar på ett specifikt företag blev det viktigt att 

intervjupersonerna var verksamma inom rätt funktioner, att de hade rätt befattningar samt att 

de hade god erfarenhet och kunskap. De respondenter som intervjuats i studien samordnades 

av en kontaktperson på företaget utifrån våra behov och preferenser. 

 

Det är enligt Patton (2002) viktigt att en forskare i största möjliga mån säkerhetsställer att det 

presenteras en rättvisande bild som är representabel utifrån studiens forskningsfråga och syfte. 

Yin (2006) beskriver att innehållet i empirin är det viktigaste och att antalet respondenter inte 

är största fokus. Totalt genomfördes 18 intervjuer på Nolato MediTech med erfarna och 

kunniga medarbetare. Vi ser det stora antalet intervjuer som positivt då det möjliggjorde en 

rik mängd data. Variationen av medarbetare utanför inköpsorganisationen innebar att vi gavs 

ett brett perspektiv med många röster. I vår urvalsprocess var ett kriterium erfarna 

medarbetare inom ämnet och företaget. Det innebar att kunnig personal med olika 

befattningar prioriterades och med hjälp av vår kontaktperson på företaget skapade det en 

mångfald i vår undersökning. 

 

Vi valde att inte nämna respondenterna vid namn. Vidare benämnde vi individer i 

inköpsfunktionen inköpare och individer utanför inköpsfunktionen för medarbetare, där 

respektive inköpare eller medarbetare tilldelats en specifik siffra. Valet av anonymitet av 

respondenterna grundas i det Yin (2006) nämner om att kvalitativa forskare behöver ha sinne 

för moral och att det är viktigt att vara transparent vid redovisning av det insamlade 
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materialet. Holme och Solvang (1997) stärker detta och menar att är det en viktig och 

grundläggande utgångspunkt inom den kvalitativa forskningen. Vidare framkommer vikten av 

att skydda en respondents integritet och understryker att forskaren med respekt för 

respondenten skall komma med rätt information. Under de intervjuer och insamling av data 

som genomförts har vi försökt att agera transparent mot våra respondenter och föra en 

avslappnad och öppen dialog. 

 

2.3.5 Genomförande av intervjuer 

Yin (2006) skriver att fallstudier är mer krävande än många andra forskningsstrategier när det 

gäller att ha en prövande inställning under datainsamlingen och inte bara före eller efter. Att 

kunna formulera och ställa bra frågor är en nödvändig förutsättning då en rik dialog med 

empiriska belägg eftersträvas. Vidare framkommer att författaren menar att datainsamling i 

samband med en fallstudie följer en formell plan men att den specifika information som kan 

bli relevant under fallstudien inte är helt självklar eller alltid möjlig att förutsäga. Författaren 

menar att vid insamling av empiriska belägg behöver informationen granskas snabbt och det 

måste ifrågasättas varför händelser samt fakta ser ut som det gör. 

 

Det har genomförts totalt 18 intervjuer varav fem telefonintervjuer och två via mejl. 

Intervjuerna var mellan 10 minuter och 40 minuter långa med medarbetare som arbetar på 

inköpsavdelningen samt medarbetare med andra relevanta befattningar och nyckelpositioner. 

Svenning (2003) stärker valet av intervju med dessa nyckelpersoner, chefer samt andra med 

centrala positioner då det innebär en god insamling av information. Majoriteten av 

intervjuerna har genomförts i person för att få en djupare förståelse för ämnet och för att få en 

övergripande bild av reaktioner. Yin (2006) belyser att det kan vara svårt att tolka reaktioner 

över telefon, eftersom möjligheten att studera kroppsspråk faller bort. De fem 

telefonintervjuerna som utfördes var dock av stor vikt eftersom möjlighet gavs att intervjua 

viktiga befattningshavare och nyckelpersoner. 

 

Enligt Bryman och Bell (2005) är det viktigt att intervjuer äger rum på en plats som inger 

trygghet hos intervjupersonerna eftersom de kan slappna av mer vilket minskar oro och 

nervositet inför intervjuprocessen. Det är något som beaktats i intervjuerna där vikt har lagts 

vid att skapa en god kontakt med personerna utan för mycket distraktioner som exempelvis en 

stressig omgivning med mycket ljud, telefoner som ringer eller personer som kommer och 

går. Intervjuerna genomfördes därför på huvudkontoret för Nolato MediTech i Hörby, Skåne. 
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Valet av plats för intervjuerna innebar att vi fanns tillgängliga i företagets egna naturliga miljö 

där vi fick möjlighet att sitta ostört. Telefonintervjuerna utfördes i ett grupprum på 

universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

Inför intervjuerna valde vi mellan att utföra dem med alla tre närvarande eller enbart en av 

oss. Trost (1997) menar att det kan finnas fördelar med att vara fler personer närvarande 

under en intervju eftersom en av personerna kan ha mer erfarenhet av intervjuförfaranden än 

de andra och därför kan gruppen gynnas av att ha en mer erfaren person till hjälp. Med hänsyn 

till det Trost (1997) säger valde vi tre att genomföra intervjuerna tillsammans eftersom att en 

person i gruppen var mer erfaren. En person intervjuades åt gången eftersom det enligt Trost 

(1997) är viktigt att intervjun utförs avskilt för att minska påtryckningar från omgivningen 

och tillåter personen som intervjuas att uttrycka sig mer fritt. Viktigt att ta hänsyn till i valet 

av antalet personer som intervjuar är enligt Trost (1997) att det hos vissa intervjupersoner kan 

bli obekvämt med fler personer som intervjuar. Författaren menar att personen kan uppleva att 

den hamnar i ett underläge, vilket kan begränsa intervjupersonens svar samt möjligheten att 

skapa god kontakt sinsemellan. Vi valde att närvara alla tre då vi ansåg att det var av stor vikt 

att alla var lika insatta i intervjuerna för att skapa resterande delar av arbetet på ett bra sätt. 

 

Intervjuerna har spelats in med tillåtelse från intervjupersonerna Det inspelade materialet var 

till god hjälp vid analysarbetet eftersom det var möjligt för oss att gå tillbaka och lyssna på 

intervjuerna. Ljudupptagning av samtalet under intervjun innebar bättre möjlighet att fokusera 

på intervjuprocessen, utan att gå miste om värdefull information. Att det insamlade 

intervjumaterialet är konfidentiellt förtydligades för intervjupersonerna. Då vi spelade in 

intervjuerna var det enklare att fokusera på själva intervjuerna och de kunde flyta på bra. 

Bryman och Bell (2005) menar att vårt tillvägagångssätt skapar en trygghet för 

intervjupersonerna. 

 

Vid intervjuerna var det viktigt att ställa öppna och väl utvalda frågor vilket stärks av Yin 

(2006) som belyser att det är viktigt att tänka på att ställa välvilliga och icke hotande frågor i 

öppna intervjuer och att det är viktigt att uppfylla målet med frågandet. Det framkommer 

också att om personen som intervjuar kan ställa bra frågor under datainsamlingen och 

formulerar nya frågor som efteråt leder till någon form av hur eller varför verkligheten ser ut 

som den gör, är personen en bra frågeställare. 

 



	

15 

	

Efter att intervjuerna utförts transkriberades samtliga med utgångspunkt från det inspelade 

materialet som Bryman och Bell (2005) rekommenderar. Transkriberingen av det insamlade 

datamaterialet blev totalt 106 sidor. För att kunna gå igenom den obearbetade datan på ett 

effektivt sätt innan analysarbetet valde vi att strukturera respondenternas svar på ett mer 

överskådligt sätt. Vid bearbetningen av den insamlade datan sammanställde vi alla 

respondenternas svar under respektive fråga, där varje fråga innefattade alla respondenternas 

svar på denna i kronologisk ordning. 

 

2.3.6 Analysmetod 

För att hantera och analysera data i denna studie har vi valt att utforma en fallbeskrivning som 

analysstrategi. Yin (2006) nämner att detta är en generell analysstrategi som innebär att en 

deskriptiv ram utvecklas för fallstudiens utformning och genomförande. Vi valde detta 

tillvägagångssätt för att det hjälpte oss att identifiera de olika samband som skulle analyseras, 

även om vårt syfte inte är av ett deskriptivt slag. Den deskriptiva insikt vi fått genom denna 

strategi bidrog till att vi kunde kategorisera och strukturera aktiviteterna, arbetsrollerna, 

ledningssystemet och strukturen inom inköpsfunktionen. Vi kunde därmed redogöra för 

förbättringsmöjligheter hur företaget kan utveckla en effektivare inköpsorganisation. 

 

2.4 Forskningsdesignens kvalitet 
För att en studie skall anses som trovärdig finns det enligt Yin (2006) två mått att beakta i 

vetenskapliga forskningssammanhang, validitet samt reliabilitet. Bryman och Bell (2005) 

stärker detta och nämner utöver de två nämnda måtten även generaliserbarhet som ett mått på 

kvalitet samt beslutsamhet inom den kvalitativa forskningen.  

 

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, innebär att resultaten från en undersökning skall bli 

detsamma om forskaren skulle använda samma tillvägagångssätt som i tidigare studier 

(Bryman & Bell, 2005; Yin, 2006). Syftet med reliabilitet är att kunna minimera 

undersökningens fel och skevheter. Svenning (2003) förklarar att reliabilitet brukar beskrivas 

som att om ingenting förändras i en population skall två undersökningar med samma syfte och 

med samma metod ge samma resultat. Yin (2006) nämner en utgångspunkt för att en tidigare 

fallstudie skall kunna upprepas av forskare är att tillvägagångssättet som följts i ett tidigare 

fall dokumenteras så konkret som möjligt. För att vår studie skulle få en hög reliabilitet valde 

vi att tydligt dokumentera vårt tillvägagångssätt för att andra forskare ska kunna genomföra 

samma studie i framtiden. Yin (2006) tar upp ett generellt sätt för att hantera 
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reliabilitetsproblem som går ut på att göra många steg så operationella som möjligt och 

genomföra studien som om någon kontrollerar varje steg. Det var något som vi hade i åtanke 

när vi utformade samt genomförde vår studie. 

 

Validitet ses enligt Kvale och Brinkmann (2009) kontrollera om de slutsatser som genereras 

från studien har ett samband eller inte. Malterud (2009) beskriver att det finns två olika sorters 

validitetsutformningar vid kvalitativ metod, intern validitet och extern validitet. Bryman och 

Bell (2005) menar att den interna validiteten ser till frågor som handlar om kausalitet samt 

huruvida en slutsats är hållbar eller inte när det gäller samband mellan minst två variabler. 

Svenning (2003) uttrycker att den interna validiteten även benämns för logisk validitet och att 

den handlar om hur projekt läggs upp samt dess ingående delar. Vidare nämns att om 

projektets delar inte uppnår validitet, gör inte heller projektet det i sin helhet och 

designarbetet är därmed viktigt för den inre validiteten. I vår studie är det främst sambandet 

mellan teori och den information vi fått från intervjuerna som utmärker vår interna validitet.   

 

Den externa validiteten väcker frågan om studiens resultat kan generaliseras till andra 

situationer samt sociala miljöer (Bryman & Bell, 2005). Gray (2013) stärker detta och 

beskriver att validitet är viktigt för att identifiera i vilken utsträckning studien kan 

generaliseras till andra situationer. Svenning (2003) uttrycker att den externa validiteten även 

benämns för begreppsvaliditet och att denna består av hela den teoretiska grund som 

undersökningen vilar på. Den externa validiteten, generaliserbarheten, innebär att slutsatser 

dras om sammanhang som urvalet ingår i (Bryman & Bell, 2005). Enligt Yin (2006) har 

extern validitet i uppgift att ta reda på om en undersöknings resultat går att generaliseras 

utöver den aktuella fallstudien. Vad gäller fallstudier finns det svårigheter med den externa 

validiteten. Bryman och Bell (2005) nämner att den kvalitativa ansatsen är svårare att 

generalisera på större delar av befolkningen samt att kvalitativa studiers generaliserbarhet ofta 

är låg. De menar att intervjupersonerna i en studie har svårt att representera en större 

population. Som nämns i teorikapitlet är det svårt att generalisera en fallstudie och utifrån vår 

slutsats anser vi att vår studie inte med enkelhet kan generaliseras till andra företag. Eftersom 

studien specifikt har undersökt inköpsarbetet och synen på Nolato MediTechs 

inköpsavdelning kan vi inte dra allmänna slutsatser. 
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2.4.1 Överförbarhet  

Enligt Malterud (2009) ses överförbarhet som en del av den externa validiteten och klargör de 

begränsningar eller den utsträckning som studiens resultat har. Yin (2006) menar att om 

resultatet sträcker sig lite längre än den data som samlats in ökar värdet i de flesta studier, 

vilket innebär att de kan generaliseras samt överföras till andra situationer och studier. Vidare 

nämns att den kvalitativa forskningen är inriktad på särskilda situationer och individer och 

därmed ses svårigheter ligga i att generalisera kvalitativa studier till andra situationer och 

förhållanden. Eftersom vår studie är riktad till företaget Nolato MediTech kan det vara svårt 

att applicera resultatet på andra företag.  

 

2.4.2 Forskningsprocessen 

I processen var vi i ett tidigt skede eniga om att vi ville fördjupa oss i och skriva om ämnet 

inköp. Utöver val av uppsatsämne var vi även eniga om att vi ville göra en fallstudie på ett 

företag. Eftersom samtliga gruppmedlemmar intresserar sig för inköpsområdet var det 

naturligt att söka fallföretag utefter det. 

 

Vi tog kontakt med företaget Nolato MediTech och beskrev vårt förslag på uppsatsämne. 

Efter en kort tid fick vi återkoppling med klartecken för examensarbetet. Efter att ha granskat 

existerande forskning och teorier inom inköpsområdet fann vi intresset i att studera 

inköpsfunktionen på företaget mer ingående. När vi fick information om att inköpsfunktionen 

på Nolato MediTech relativt nyligen omstrukturerats såg vi detta som en spännande möjlighet 

för vår studie. 

 

Efter att vi bestämt ämne och fallföretag kom vi fram till den frågeställning och det syfte som 

lade grunden för vår uppsats. Därefter skapades en teoretisk referensram med en relativt 

deduktiv tillämpning och teorin låg till grund för den empiri som skapades sedan. Under 

empiriinsamlingen övergick vi till en induktiv ansats eftersom respondenterna i studien tilläts 

tala mer öppet utifrån den frågeguide och de huvudfrågor vi skapat. 

 

Vi besökte företaget under tre hela dagar mellan den 18 april och 20 april och fick tillgång till 

ett konferensrum att genomföra våra intervjuer i. Dessutom fick vi en inblick i företagets 

verksamhet genom en rundtur samt att vi fick delta på puls- respektive fabriksmöte. Efter 

besöket på företaget analyserades datan i en empirisk och teoretisk analys för att kunna svara 

på frågeställningarna i slutsatsen. 



	

18 

	

3. Teoretisk referensram 
Kapitlet innehåller teori kring inköpsfunktionen, inköp och effektivitet där teori kring 

aktiviteter, arbetsroller, beslutsfattande och struktur lyfts fram. 

 

3.1 Inköpsfunktionen 
Inköpsfunktionen beskrivs enligt van Weele (2012) inkludera inköpsprocessen där 

organisationer uppskattar inköpsbehov, väljer leverantör, specificerar villkor, skriver avtal, 

lägger order samt följer upp leveranser och betalningar för att se till att det sker i tid. 

 

3.1.1 Inköpsfunktionens organisation och struktur 

Enligt van Weele (2012) beror inköpsavdelningens placering och uppbyggnad till stor del på 

vilken sorts organisation det handlar om, vilken bransch den är verksam i, vilka produkter 

som köps samt vilken situation den befinner sig i. I större organisationer bildas en särskild 

avdelning eller separata affärsenheter för att sköta inköp medan i små och medelstora 

organisationer sköts inköp av VD:n. 

 

van Weele (2012) nämner olika strukturer för inköp, decentraliserat inköp, centraliserat inköp, 

stabs/linjeorganisation, hybridstruktur samt tvärfunktionella sourcingteam. Decentraliserade 

inköp innebär att en affärsenhet är ansvarig för alla inköpsbeslut medan centraliserade inköp 

är det en central inköpsavdelning som ansvarar för strategiska samt taktiska inköpsbeslut. 

Gadde och Håkansson (1998) beskriver mer ingående att centralisering av inköpsverksamhet 

innebär en sammanslagning av resurser som används och bedriver verksamheten på ett ställe. 

van Weele (2012) beskriver att stabs/linjeorganisation innebär att både koncernköp och inköp 

inom affärsenheter finns parallellt där ansvar och aktiviteter delas upp sinsemellan. Vidare 

nämns hybridstruktur som en kombination av centraliserat, decentraliserat inköp och 

stabs/linjeorganisation. Syftet är att kombinera gemensamma behov mellan de olika 

verksamhetsenheterna där det finns olika sorters samordning, frivillig koordinering, 

inköpsledare samt ledande designkoncept. Slutligen nämner författaren tvärfunktionella 

sourcingteam där sortimentsteam ansvarar för kontraktering på central nivå och alla operativa 

inköp är decentraliserade. För att möta de krav som finns på inköpsfunktionen har 

sourcingteam blivit en standard i organisationers inköpsverksamhet och anses vara ett 

effektivt verktyg för att uppnå överlägsen prestanda inom inköp (Giunipero och Vogt, 1997; 

Hardt et al., 2007; van Weele och Rozemeijer, 1996). Enligt van Weele et al. (2010) benämns 
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dessa team även kategoriteam, vars uppgift är att hitta, välja och hantera leverantörsbasen för 

produkt- och tjänstekategorier inom företag samt funktioner. Vanligtvis utgörs sourcingteam 

av medarbetare från olika enheter i organisationen med olika erfarenheter och bakgrunder. 

 

van Weele (2012) menar att centralisering ger förbättrad koordinering och skalfördelar, vilket 

passar bra när olika enheter har behov av samma produkter. Gadde och Håkansson (1998) 

nämner att fördelar med centralisering av inköpsfunktionen är att samordningen mellan olika 

avdelningar gentemot enskilda leverantörer underlättas, samt att fördelning av resurserna 

möjliggörs. Vidare förklarar författarna att det sistnämnda innebär att de mänskliga resurserna 

fördelas på ett effektivt sätt, genom att resurserna samlas på ett ställe och blir mer hanterbara. 

Decentralisering anses enligt van Weele (2012) ge bättre kontakt med kunder och 

verksamheten eftersom beslutsvägarna är snabbare. Författaren menar att det sker på 

bekostnad av kommersiella kunskaper och den affärsmässiga hanteringen får en ojämn 

kvalitet. Gadde och Håkansson (1998) menar att decentraliserat inköp grundar sig på att inköp 

inte är en specialistfunktion utan en del i ett större sammanhang. Vidare påpekar författarna 

att inköp inte kan hanteras separat utan måste vara knutet till företagets totala verksamhet som 

en integrerad del.  

 

Enligt Steiner (2015) genererar centralisering och decentralisering effektivitet. Författaren 

menar att olika funktioner, enheter, medarbetare samt leverantörers medverkan är av stor vikt 

för att skapa en framgångsrik inköpsverksamhet. Vidare framkommer betydelsen av att 

organisationer fördelar arbetsuppgifterna, oberoende centralisering eller decentralisering. van 

Weele (2012) påtalar att en god struktur innebär att organisationer betalar låga priser för 

tjänster och material, får lägre organisationskostnader och högre produktivitet. Ett problem 

som Gadde och Håkansson (1998) nämner med en starkt centraliserad inköpsverksamhet är 

minskad professionalitet hos handläggaren, eftersom den blir mer av en generalist med 

kompetens inom ett brett sortiment. 

 

3.1.2 Inköpsfunktionens roll och ansvar 

Vilken position inköp har i en organisation beror mycket på ledningens syn på 

inköpsfunktionen (Mällroth & Rafiey, 2016). I ljuset av inköpsfunktionens transformering 

från en materiell och reaktiv funktion mot en strategisk, internt integrerad affärsfunktion har 

inköpsavdelningen tagit på sig ledningen av företagets sourcinginitiativ (Paulraj et al., 2006; 

Ubeda et al., 2015; Tate et al., 2010). van Weele (2012) beskriver att om ledningen främst 
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betraktar inköp som en operativ aktivitet placeras det tämligen lågt i hierarkin. Vidare 

förklarar författaren om ledningen anser att inköp är ett viktigt konkurrensverktyg och förstår 

att det har en strategisk betydelse i organisationen kan inköpschefen bli en del av 

ledningsgruppen. van Weele (2012) förklarar att ledningens syn på inköp påverkas av olika 

faktorer. En faktor är inköps andel i slutproduktens tillverkningskostnad, där ju högre andel 

inköp desto mer strategisk betydelse kommer inköpsfunktionen anses ha av ledningen. En 

annan faktor som författaren nämner är företagets ekonomiska ställning då ledningen vid 

ekonomiska förluster ställer högre krav och ger mer ansvar åt inköpsverksamheten och 

inköpsrelaterade kostnader. van Weele (2012) lyfter att ytterligare en påverkande faktor är i 

vilken utsträckning organisationen är beroende av leverantörsmarknaden då ledningen oftast 

ger leverantörsmarknader med hög koncentration mer uppmärksamhet. 

 

Kron och Wallgren (2010) definierar en avdelnings roll som det ansvar den förväntas ta 

gentemot företagsledningen och andra avdelningar i organisationen. Vidare beskriver 

författarna att funktionens arbetsuppgifter består av aktiviteter som utförs för att uppfylla 

ansvaret som dess roll innebär. van Weele (2012) tar upp ett antal huvudsakliga uppgifter och 

ansvarsområden för inköpsfunktionen som är generella för alla organisationer. Vidare 

förklarar författaren att inköpsfunktionen ansvarar för att se till att inköpta varor och tjänster 

levereras i tid utan störningar såväl på kort som lång sikt. Enligt van Weele (2012) blir den 

främsta uppgiften att säkerställa leveranser till en rimlig kostnad från lämpliga leverantörer 

som har en god kvalitet på sina varor. Skulle uppgiften inte utföras effektivt förlorar 

inköparen och inköpsavdelningen sin trovärdighet. 

 

En annan uppgift van Weele (2012) för fram är styrning och minskning av all spend relaterat 

till inköp. Det är viktigt att inköparna köper in material och tjänster till bra och 

konkurrenskraftiga priser från de bästa leverantörerna. Vidare framkommer att 

inköpsfunktionen ansvarar för att minska organisationens riskexponering gentemot 

leverantörsmarknaden. van Weele (2012) påpekar att om företaget har möjlighet bör de 

undvika att bli för beroende av ett fåtal leverantörer. Det är oftast viktigare med pålitliga 

leverantörer än ett lågt pris eftersom kvalitet och punktlighet värderas högre. Ytterligare en 

arbetsuppgift som författaren tydliggör innefattar att bidra till innovation av produkter och 

processer eftersom leverantörer är en källa till nya produktionstekniker och produkter. 
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Gadde och Håkansson (1998) nämner ytterligare tre centrala roller som inköpsfunktionen 

ansvarar för. Den första omfattar beslut om vad företaget skall tillverka själva och vad som 

ska köpas in från externa leverantörer. Den andra rollen innebär att anpassa kontakten med 

varje leverantör beroende på vad målet med relationen är. Inköpsfunktionens tredje roll består 

enligt författarna av att på ett strategiskt sätt organisera leverantörsbasen. 

 

3.2 Inköp 
Inköp avser alla aktiviteter som syftar till att externa leverantörer presterar varor och tjänster 

mot att köparen lämnar ekonomisk ersättning (Steiner, 2015). van Weele (2012) beskriver 

mer ingående inköp som hantering av företagets externa resurser. Detta på ett sådant sätt att 

försörjning av alla varor, tjänster, kapaciteter och kunskap som är nödvändiga för att driva, 

underhålla och styra företagets primära och stödjande aktiviteter säkras på ett gynnsamt sätt. 

 

3.2.1 Inköpsnivåer 

Inköpsuppdrag, ansvarsområden samt befogenheter kan fördelas in i tre nivåer vilka är 

strategisk, taktiskt och operativt (van Weele, 2012). Enligt Harrington och Ottenbacher (2009) 

är det av stor vikt för organisationer att strukturera interna processer, ansvarsområden och 

beslutfattare för att utveckla ett framgångsrikt beslutsfattande. van Weele (2012) menar vidare 

att organisationer gynnas av en tydlig strukturering av inköpsaktiviteter och beslutsfattande 

genom de tre nivåerna för att kunna utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga. Även Gadde 

och Håkansson (1998) belyser inköpsverksamhetens betydelse då inköp står för en betydande 

del av en organisations totala kostnadsmassa. Enligt Ballou (1992) utgör de strategiska, 

taktiska och operativa nivåerna hierarkin i funktioner där policys och avvägningar kan 

särskiljas och lämplig kontroll utövas. 

 

Strategisk nivå 

På strategisk nivå fattas alla inköpsbeslut som påverkar ett företags långsiktiga position på 

marknaden och besluten fattas främst av högsta ledningen (van Weele, 2012). Brews och 

Hunt (1999) beskriver att beslut på strategisk nivå är relaterade till en organisations 

strategiska ändamål och vad företaget vill uppnå. Vidare framkommer att besluten är 

förknippade med företagets uppdrag, mål och syfte. Steiner (2015) förklarar att det relativt 

nya uttrycket sourcing omfattar inköp på strategisk nivå som består av aktiviteter som syftar 

till att utveckla inköpsfunktionen långsiktigt så att den bidrar till företagets lönsamhet och 

konkurrenskraft. Långsiktiga beslut som van Weele (2012) nämner tas på strategisk nivå och 



	

22 

	

är utveckling av riktlinjer, procedurer och uppdragsbeskrivningar som delegerar befogenheter 

till inköpsavdelningen samt utveckling och implementering av program. van Weele (2012) 

och Schmidt och Wilbert (2000) menar att det är för att granska och revidera 

inköpsverksamheten och förbättra dess resultat samt beslut gällande att outsourca aktiviteter 

som hittills utförts inom företaget.  

 

Ytterligare inköpsbeslut som enligt van Weele (2012) fattas på strategisk nivå är beslut om 

olika leverantörs- och sourcingstrategier, beslut om större investeringar samt beslut kring 

policys gällande internprissättning och företagsinterna affärer. Kron och Wallgren (2010) 

understryker det och beskriver att den strategiska fasen innefattar behovs- och 

totalkostnadsanalys, leverantörsmarknadsanalys samt strategi. Stevens (1989) påpekar att 

fokus på strategisk nivå bör vara att utveckla mål och policys för funktionen. De borde 

uttryckas i form av vad funktionen behöver göra för att stödja organisationens behov. 

Funktionens struktur bör utvecklas efter dess position inom företaget. Stevens (1989) nämner 

även att fokus borde ligga på att skapa en skiss av en organisationsstruktur för att kunna 

överbrygga funktionella barriärer. Steiner (2015) påtalar betydelsen av att den strategiska 

inköpsfunktionen är i enlighet med organisationens övergripande strategi. Ogden et al. (2007) 

är av samma uppfattning och menar att det huvudsakliga syftet för en strategisk 

inköpsfunktion är att stödja den övergripande strategin. Vidare nämns inköpsfunktionens 

interna relationer vara en av de faktorer som definierar den strategiska inköpsfunktionen.  

 

Enligt Mällroth och Rafiey (2016) har inköpare på strategisk nivå en särskild ställning och i 

stora företag har des ofta ett affärsansvar som liknas vid det en inköpschef har i mindre 

företag. Det är en balansgång mellan att arbeta efter organisationens krav och behov 

och samtidigt krävs det en förståelse för marknadens tillgång och efterfrågan. Något som 

också lyfts fram i samband med strategiska inköp är frågeställningar om organisationen skall 

köpa eller tillverka samt om organisationen skall förhandla avropsavtal på 

förbrukningsartiklar. Mattsson (2016 a) belyser att strategiska inköpare även kan benämnas 

sortimentsinköpare, kategoriinköpare eller kategoriansvariga. 

 

Enligt Mällroth och Rafiey (2016) ansvarar en strategisk inköpare för att arbeta med större 

strategiska val i organisationen där långsiktiga planer och stora kontrakt är en stor del av 

arbetet. Vidare framkommer att inköpare på strategisk nivå förväntas fatta beslut i frågor som 

påverkar organisationens affärsidé och visioner vilket gör arbetet viktigt och ansvarsfullt. 
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Rushton och Oxley (1989) beskriver att mått på strategisk nivå påverkar företagsledningens 

beslut och oftast återspeglar måtten granskningar av breda policys, företagets finansiella 

planer, konkurrenskraft och nivån på strävan för att uppnå företagets mål. 

 

Taktisk nivå 

Enligt Steiner (2015) avser ordet inköp aktiviteter som leder fram till ett bindande avtal. 

Författaren nämner vidare att många taktiska aktiviteter ingår i termen inköp, till exempel 

utarbetning av krav, upphandling och avtalsskrivning. Mattsson (2016 a) talar om 

kontraktsinköpare som en alternativ benämning på taktisk inköpare. Enligt Stevens (1989) 

borde det taktiska perspektivet fokusera på medlen som används för att realisera de 

strategiska målen. Vidare menar författaren att taktisk nivå innehåller att fastställa verktyg, 

tillvägagångssätt och resurser nödvändiga för att kunna leverera bra resultat. Vidare 

framkommer att taktiska beslut är relaterade till en organisations strategiska medel eller hur 

företaget ämnar uppnå sitt ändamål. Brews och Hunt (1999) menar att denna beslutsnivå 

beskrivs som handlingsplaner, policys och procedurer. Enligt van Weele (2012) omfattar den 

taktiska nivån inköpsaktiviteter som påverkar produkter, processer och leverantörsval. Vidare 

nämner van Weele (2012) och Schmidt och Wilbert (2000) att inköpsbeslut som fattas på 

taktisk nivå är avtal om företagsövergripande eller årsavtal med leverantörer samt 

implementering av certifieringsprogram och revisioner av leverantörer med syfte att förbättra 

kvaliteten på inkommande produkter och material. Författarna beskriver också att beslut på 

taktisk nivå vanligtvis har en medellång inverkan på företaget.  

 

Enligt van Weele (2012) fattas också inköpsbeslut om kontraktering av leverantörer och 

program som syftar till att minska leverantörsbasen, samt förberedelse och utveckling av 

värdeanalysprogram. Kron och Wallgren (2010) beskriver att den taktiska fasens innehåll 

består av strategi, anbudsinfordran och anbudsutvärdering. Enligt Mällroth och Rafiey (2016) 

sitter vanligtvis taktiska inköpare med i projekt och ansvarar för att välja rätt leverantör för 

uppdraget. Vidare framkommer att taktiska inköpare kommunicerar och samordnar sitt arbete 

med strategiskt inköp och inköpschefen för att kontrollera att valet av leverantör följer de 

strategier och mål som finns.  

 

Mällroth och Rafiey (2016) nämner också att det är vanligt förekommande att de taktiska och 

strategiska rollerna slås samman till en roll, vilken kallas för strategisk inköpare. En viktig 

aspekt som författarna belyser är att dessa roller och begrepp kan skilja sig mellan företag och 
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det är viktigt att organisationer förstår vilka arbetsuppgifterna är samt vem som sköter dem. 

Strategiskt och taktiskt inköpsansvar bör skiljas åt för att skapa effektivitet (Fitzpatrick, 1996; 

Robertson, 1995; Ellram & Carr, 1994; Gadde & Håkansson, 1994). Enligt Mällroth och 

Rafiey (2016) är det idag vanligt med en sammanslagning av rollerna för strategiskt och 

taktiskt inköp inom organisationen och arbetet skiljer sig åt för rollen beroende på 

organisation. Det framkommer även att denna roll är mer specialiserad ju större 

organisationen är. Rushton och Oxley (1989) beskriver att taktisk nivå hanterar fördelning av 

resurser och mäter prestanda gentemot mål som skall mätas för att kunna uppnå de resultat 

som specificeras på den strategiska nivån. Vidare nämner författarna att prestandamått på 

taktisk nivå förser chefer på mellannivå med värdefull återkoppling för beslut.      

 

Operativ nivå 

Stevens (1989) understryker att det operativa perspektivet bör syssla med effektiv drift av 

inköpsfunktionen. Steiner (2015) påpekar att termen anskaffning syftar på operativa 

aktiviteter som omgärdar leveranserna, exempelvis leveransbevakning, betalning och 

avvikelsehantering. Synonyma benämningar på operativa inköpare är enligt Mattsson 

(2016 a) logistikinköpare, inköpsadministratörer, avropsinköpare, produktionsinköpare samt 

leveransstyrare. Enligt van Weele (2012) innefattar operativ nivå alla aktiviteter inom 

beställning. Även leveransbevakning där aktiviteterna utgörs av exempelvis beställning av 

material, bevakning av leverans samt hantering av eventuella tvister gällande kvaliteten på de 

varor som levereras. Vidare menar författaren att i operativa inköpsaktiviteter ingår 

beställningsprocessen där frisläppning av order som är kopplad till avtal med leverantörerna 

inkluderas samt alla bevakningsaktiviteter som sker i samband med frisläppta ordrar.  

 

Andra aktiviteter inom operativ nivå är problemlösning vid kvalitet, leveranser och 

betalningar med leverantörer samt övervakning och utvärdering av leverantörernas 

prestationsförmåga (van Weele, 2012; Schmidt & Wilbert, 2000). Kron och Wallgren (2010) 

stärker detta och beskriver att den operativa fasen omfattar områdena förhandling och avtal, 

avrop, leverantörssamverkan samt uppföljning. Hitt, Ireland och Hoskisson (1999) beskriver 

att operativa beslut består av det som påverkar den dagliga verksamheten i företagets 

funktioner. Enligt Kron och Wallgren (2010) väljer organisationer idag att dela upp 

inköpsfunktionen för att kunna separera operativt arbetet från strategiskt och därmed skapa 

olika yrkeskategorier. Vidare framkommer att det blir allt vanligare att det operativa 

inköpsarbetet outsourcas och därmed är inköpsfunktionen inte direkt ansvarig för det.  
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Enligt Mällroth och Rafiey (2016) är operativa inköpare ansvariga för att den dagliga driften 

fungerar och att inköpen löper smidigt på ett sådant sätt att företaget får tillgång till önskade 

varor och tjänster. Vidare nämner författarna att en operativ inköpares största arbetsuppgift är 

övervakning av leveranser. Leverantörsutveckling tillsammans med en leverantörsansvarig 

kan också vara en del av arbetsuppgifterna beroende på organisationens uppbyggnad. Enligt 

författarna är ytterligare arbetsuppgifter för en operativ inköpare planering och 

prognosläggning eftersom planeringen ofta är grunden för vad den operativa inköparen skall 

köpa in. Rushton och Oxley (1989) understryker att mätningar och statistik på operativ nivå 

kräver korrekta uppgifter och bedömer resultaten av beslut som fattats av chefer på låg nivå. 

Författarna menar att arbetsledare och medarbetare skall sätta operativa mål som leda till 

förverkligandet av taktiska mål om de möts. 

 

Följande tabell är av egen design utifrån van Weele (2012) och Mattsson (2016 a) och 

beskriver de inköpsaktiviteter som sker inom de olika inköpsnivåerna. 
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Strategiska aktiviteter 
 

Taktiska aktiviteter Operativa aktiviteter 

Utarbeta policyer Upphandla och kontraktera 
leverantörer 

Avropsbeställningar/ 
orderläggning 

Utarbeta kategori- och 
leverantörsstrategier 

Omförhandla avtal Godsmottagning 

Söka och utvärdera nya 
leverantörer 

Se till att flödet fungerar Tullklarering 

Ta fram mål och riktlinjer för 
företagets inköpsverksamhet 

Leverantörsutveckling Spedition 

Utforma av 
anskaffningsprocesser 

Omförhandling av ramavtal på 
årsbasis 

Problemhantering avseende 
fakturor, fel och brister 

Delegering av arbetsuppgifter Verkställa inköpsstrategier Dagligt problemlösande som 
uppkommer vid förvaltning av 
kontrakt och leverantörsbasen 

Utforma av 
arbetsbeskrivningar 

Optimera anskaffningslösningar Bevakning av leverans- och 
leverantörsutfall 

Utforma sortiments- och 
leverantörsstrategier 

Effektivisera logistiken kring 
den externa anskaffningen 

Fakturahantering (Attestering 
av fakturor) 

Utveckling av system och 
planer för 
leverantörsutveckling 

Utveckla program för 
konstruktionsförbättringar eller 
standardisering  

Följa upp och utvärdera 

Beslut av större 
upphandlingar, 
outsourcingaktiviteter och 
investeringar 

Leverantörsutvärdering med 
syfte att förbättra 
leveranskvaliteten  

Upphandling av långtidsavtal, 
partnerskapsavtal 

Utveckla program för 
minskning av leverantörsbasen 

Identifiera behov Utveckla program för 
leverantörsutveckling 

Fastställa 
inköpsspecifikationer 
Analysera 
leverantörsmarknaden 
Budgetera 
 
Välja lämpligast leverantör 
 

Tabell 3.1: Inköpsaktiviteter inom de olika inköpsnivåerna. Egen design. (van Weele, 2012; Mattsson, 
2016 a). 
 

3.2.2 Beslutsfattande 

Steiner (2015) menar att inköpsbeslut nästan alltid inordnas i någon form av organisatorisk 

struktur och nämner att det finns olika nivåer som inköpsbeslut fattas på. Strukturerna inom 

organisationers beslutsfattande angående inköp kan vara både vertikala och horisontella. 

Vidare menar författaren att styrelsen och ledningen fattar beslut kring större ekonomiska och 

strategiska frågor som sedan mynnar ut i taktiska beslut vilka fattas av exempelvis 

upphandlare kring ramavtal. Enligt författaren följer sedan operativa beslut om orderläggning 

eller fakturahantering. 
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Webster och Wind (1972) påpekar att inköp oftast involverar många människor i 

beslutsprocessen med komplexa interaktioner mellan människor, individer och 

organisationens mål. Inköpsprocesser i organisationer är komplexa och involverar alltid mer 

än en person och det innebär enligt van Weele (2012) att beslutsfattande sker i grupper. 

Författaren beskriver att en beslutsgrupp består av individer och grupper som är med i 

beslutsprocessen av ett inköp och har gemensamma mål. Steiner (2015) stärker detta och 

beskriver att långt ifrån alla inköpsbeslut i en organisation fattas av inköparen själv, utan 

besluten fattas vanligtvis i grupp. Vidare nämns att detta sker antingen på den egna 

beslutsnivån eller högre upp i företagshierarkin. Vanligt förekommande är att beslut kring 

inköp även fattas av ledning, styrelse eller ägare. När det kommer till större inköpsbeslut är 

det vanligt att de fattas under ett formellt möte. Något som också framkommer är att 

beslutsfattandet ofta redan har börjat i ett tidigare skede och diskussioner och lobbying är det 

som står i fokus under mötet. 
 

Enligt van Weele (2012) går det att urskilja olika roller inom beslutsgruppen. Författaren 

beskriver att användare arbetar med produkten och har ett inflytande över specificeringen och 

valet av produkt. Rollen som påverkare innebär att personen kan påverka inköpsprocessen 

genom att ge råd som är önskade eller oönskade. Författaren nämner att inköpare inte alltid är 

samma som användaren och de förhandlar med leverantören om villkor och krav i kontraktet. 

Beslutfattare väljer slutligen leverantör. Beslutsfattaren kan enligt författaren vara den som 

kontrollerar budgeten eller en designer som utformar specifikationen för att passa en viss 

leverantör som tidigare varit positiv. Slutligen beskriver författaren att det finns gatekeepers 

som kontrollerar informationsflödet från leverantören till de övriga i beslutsgruppen. 
 

Enligt Steiner (2015) inordnas inköpsbeslut nästan alltid i någon form av organisatorisk 

struktur och inom de allra flesta företag kan det urskiljas dels vertikala strukturer men även 

horisontella strukturer. Författaren menar att den vertikala strukturen inom organisationer 

syftar på den hierarkiska nivå där befogenheter gällande beslut delegeras från VD till 

divisions- och gruppchefer och beslut fattas på olika nivåer där de skiljer sig i betydelse. 

Vidare beskriver författaren att resultaten rapporteras uppåt i organisationen och strukturen 

benämns även funktion eller linje. 
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3.3 Effektivitet i inköpsorganisationen 
Effektivitet avser i ekonomiska sammanhang förhållandet mellan insatserna i en verksamhet 

och verksamhetens resultat (Nationalencyklopedin, 2017). Ax et al. (2015) stärker detta och 

beskriver effektivitet som “graden av måluppfyllelse”, där effektivitet uttrycker i vilken 

utsträckning organisationen uppnår sina mål. Verksamheter ses som effektiva om dess resultat 

inte kan förbättras. Finns det möjlighet för förbättring inom verksamheten är den ineffektiv. 

(Nationalencyklopedin, 2017). Enligt Gadde och Håkansson (1998) skapas effektivitet i inköp 

av att befattningshavare följer de arbetssätt som företaget tagit fram. 

 

3.3.1. Mätning 

Pohl och Förstl (2011) belyser vikten av mätning inom inköp och menar att mätsystem har en 

central roll i inköpsfunktionen. Enligt Gadde och Håkansson (1998) är en förutsättning för att 

avgöra eller mäta effektivitet att avgränsa det som skall mätas eftersom det annars inte är 

möjligt att uttala sig om effektiviteten. Steiner (2015) stärker detta och säger att både 

kvantitativ mätning med siffror och mätning med ord krävs för att skapa ökad förståelse i 

organisationen. Vid mätning omsätts siffror till ord och bild för att skapa stöd och 

beslutskraft. Siffror ökar exaktheten att fatta goda beslut och siffertal representerar 

exempelvis varor, tjänster och leverantörers värde. van Weele (2012) beskriver att 

systematiska utvärderingar kan bidra med fördelar, exempelvis bättre beslutsfattande, 

kommunikation med andra avdelningar, synlighet med avseende på inköpsresultatet samt 

bättre motivation för inköpare. 
 

Enligt van Weele (2012) finns det fyra dimensioner som mätning och utvärdering av 

inköpsförmågan baseras på. Inköpspris/kostnadsdimensionen avser förhållandet mellan 

standardpriser och verkliga priser som betalas för material och tjänster. Vidare förklarar 

författaren att en distinktion görs mellan pris/kostnadskontroll och pris/kostnadsreduktion. 

Pris/kostnadskontroll innefattar kontinuerlig övervakning samt utvärdering av priser och 

prisökningar som meddelas av leverantören. Pris/kostnadsreduktion innefattar enligt 

författaren en kontinuerlig övervakning och utvärdering av aktiviteter som initieras för att 

kunna minska kostnader på ett mer strukturerat sätt. Exempelvis genom sökning av nya 

leverantörer, värdeanalys samt materialdistribution. 
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Den andra dimensionen som van Weele (2012) beskriver, produkt/kvalitet, syftar på 

inköpsfunktionens ansvar att säkerställa att de produkter och tjänster som levereras möter de 

krav och specifikationer som finns. Det finns två aspekter, inköps inblandning i utveckling av 

nya produkter samt inköps bidrag till totalkvalitetsstyrning, TQM. van Weele (2012) 

beskriver att den förstnämnda innefattar mätetal såsom antal timmar som spenderas av inköp 

på utvecklingsprojekt, antal tekniska ändringsorder samt avvisningskvoten i utfallsprov. Den 

andra aspekten som författaren beskriver innefattar mätetal som avvisningskvot på 

ankommande gods samt antal godkända och certifierade leverantörer. 
 

van Weele (2012) beskriver att logistikdimensionen avser inköps roll för att skapa ett effektivt 

inflöde av inköpta tjänster och varor, vilket omfattar tre olika huvudaktiviteter. Den första 

aktiviteten är att kontrollera att inköpsanmodan hanteras korrekt och i tid. Den andra gäller 

kontroll över leverantörernas rättigheter och den tredje innebär att kontrollera levererade 

kvantiteter (van Weele, 2012). Vidare nämner författaren att leverantörsutveckling och 

leverantörsutvärdering används för att övervaka och förbättra leverantörernas 

prestationsförmåga. Fokus hamnar därmed på kvalitet och leveransprecision. 
 

Enligt van Weele (2012) innefattar den inköpsorganisatoriska dimensionen de viktigaste 

resurserna som används för att uppnå inköpsfunktionens syften och mål. Resurserna består av 

inköpsmedarbetare, inköpsledning, inköpsprocedurer och riktlinjer samt 

inköpsinformationssystem. Författaren understryker att mätning är en viktig och kritisk del i 

inköpsprocessen. Vidare framkommer att mätning av prestationer inom inköp leder till större 

synlighet samt erkännande hos andra funktioner inom verksamheten. När inköpsförmågan 

mäts ligger fokus på resultateffektivitet och resurseffektivitet (van Weele, 2012). Enligt 

Mattsson (2016 b) är resultat och effektivitet två kategorier som nyckeltal kan delas in i. 

Författaren menar att effektivitet kan delas in i resurseffektivitet och resultateffektivitet. 

Resurseffektivitet visar hur väl resurserna används medan resultateffektiviteten visar hur väl 

vissa resultatmål lyckats uppnås. 

 

Mällroth och Rafiey (2016) understryker att fördelarna med mätning innebär 

förbättringsmöjligheter hos organisationer. Det är viktigt att mäta olika parametrar, dels för en 

effektiv styrning av den egna produktionen samt för leverantörers. Mätvärden benämns enligt 

författarna för mätetal, nyckeltal, prestationsmått samt KPI, även kallat Key Performance 

Indicator. Mätning av olika slag kan ske i olika delar i den egna organisationen, leverantörens 
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organisation eller hos mottagaren av produkterna. Mattsson (2016 b) menar att nyckeltalen 

representerar ett leverantörsresultat även om mätningen sker i en annan del av organisationen 

eftersom en interaktion mellan olika delar sker. 

 

Gunasekaran et al. (2004) tar upp mätetal och mått som är viktiga inom de strategiska, 

taktiska och operativa nivåerna. Mätetal på strategisk nivå inkluderar ledtid, kvalitetsnivå, 

kostnadsbesparingsinitiativ samt leverantörsprissättning som speglar marknaden. På taktisk 

nivå framkommer mätetal som effektivitet av inköpsorder och cykler, orderprocedurer, 

pengaflödet, kvalitetssäkring samt kapacitetsflexibilitet. Vidare beskriver författarna mätetal i 

den operativa nivån som det dagliga tekniska utförandet, förmågan att undvika klagomål samt 

leveranser utan defekter. 
 

3.3.2 Kvalitet 

En inköpares uppgift är enligt Steiner (2015) att köpa rätt kvalitet och kvantitet till rätt pris i 

rätt tid av rätt leverantör. Rosell (2014) beskriver att kvalitet är ett viktigt nyckelord för 

inköpare och är i stort fokus. Författaren understryker betydelsen av god kvalitet och menar 

att det kan ta många år för en organisation att skapa god kvalitet internt, likaså att bygga ett 

gott rykte av att leverera varor med god kvalitet. Vidare nämns att kvalitet kan rasera snabbt 

och att det därför är viktigt för organisationer att vara måna om den. Kvalitet beskrivs brett 

som sammantagna egenskaper hos en produkt eller organisation som ger förmågan att 

tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov. Rosell (2014) påpekar för att uppnå hög 

kvalitet bör organisationer se till olika aspekter, exempelvis produktens fysiska egenskaper, 

leveranser och organisationen i helhet. 

 

Enligt Rosell (2014) kan kvalitet säkerhetsställas på en mängd olika sätt. Det kan ske genom 

produktkontroller som utförs när varorna är färdigproducerade eller kontroll av produkter 

under produktionens gång. Rosell (2014) nämner att en problematik med kontrollerna är att 

det som sker i leden före kontrollen förbises, synsättet på kvalitet har därför ändrats för att 

komma till bukt med problemet. Vidare framkommer att organisationer numera talar om 

kvalitetssäkring istället för kvalitetskontroller. Enligt Rosell (2014) innebär det nya synsättet 

att alla kvalitetspåverkande rutiner definieras i organisationen med syftet att kunna 

säkerhetsställa kvaliteten på färdigställda produkter för att kvalitet skall kunna garanteras 

genom att saker utförs korrekt från början. 
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Rosell (2014) beskriver vidare att bedömning och val av leverantörer sker utifrån deras 

förmåga att uppfylla ställda krav, exempelvis när det kommer till leveranssäkerhet samt 

kvalitets- och prisnivå. Vidare framkommer att bedömning av leverantörer kan göras av en 

grupp i vilken inköpschefen och/eller kvalitetschefen ingår. Varornas kvalitet och kvantitet 

bedöms och sedan rapporteras resultatet vidare till ansvarig. En annan aspekt som Rosell 

(2014) tar upp är kvalitet vid kommunikation inom organisationen. All kontakt sker genom 

kommunikation och det är genom denna som olika sorters kvalitetsproblem förebyggs. Något 

som också framkommer är att det anses vara bra att inom organisationen bilda 

kvalitetsgrupper för att öka medvetenheten av kvalitetens betydelse bland anställda. Dessa 

grupper bör ha regelbundna sammanträden och diskutera kvalitet för att komma med förslag 

på hur den kan förbättras. Fördelen är enligt författaren att medarbetare kommer uppleva ökat 

ansvar och kan därmed bli mer motiverade. 
 

3.3.3 Intern kommunikation 

Gadde och Håkansson (1998) beskriver kommunikation som en central del i inköpsarbetet 

och har en avgörande betydelse för de resultat som blir möjliga att uppnå för ett företag. Det 

framkommer att det finns ett starkt behov av informationsutbyte mellan olika delar i en 

organisation och en välfungerande kommunikation är en förutsättning för att skapa 

effektivitet inom alla delar i organisationen. Vidare understryker författarna att 

kommunikationsaktiviteter tar upp en mycket stor del av en inköpares arbetstid och mer tid 

läggs på den interna kommunikationen än den externa. Pirjol och Radomir (2016) beskriver 

att information och kommunikation ses som två nära men ändå helt skilda koncept. 

Information ses enligt författarna som processen av att informera människor, där nyheter, 

vägledning samt direktiv ges medan kommunikation ses som processen av att föra samma 

människor där relationer skapas. 

 

Det finns enligt Pirjol och Radomir (2016) två sorters kommunikation inom organisationer, 

intern kommunikation och extern kommunikation. Den externa kommunikationen inkluderar 

organisationers relation med den externa omgivningen som leverantörer och affärspartners 

medan den interna kommunikationen är kommunikation som utvecklas inom organisationen. 

Enligt van Weele (2012) inkluderar intern kommunikation den sortens kommunikation som 

sker från ledningen till organisationen eller personlig kommunikation mellan individer i 

samma hierarkiska nivå eller mellan medarbetare i olika funktioner. Intern kommunikation 

sköts idag i många företag via intranät och företag utnyttjar sin egen inköpswebbplats. van 
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Weele (2012) menar att i takt med teknikens och internets enorma möjligheter växer ständigt 

inköpares kommunikationsmöjligheter. Steiner (2015) belyser vikten av intern 

kommunikation och beskriver att en av de viktigaste strategierna är att kommunicera i rätt tid, 

på rätt plats samt med rätt person. 
 

En kommunikationsstrategi som består av medarbetare, målet, mätetal samt medel är enligt 

Steiner (2015) en annan framgångsfaktor för organisationer. Medarbetare syftar på 

medarbetare i egna led samt i leverantörens led. Vidare framkommer att det är viktigt med 

kunskap om vilka dessa är, hur de tänker, vad de söker och vad de förväntar sig. Prioritet är 

att ge den information som personerna har nytta av. Enligt Steiner (2015) är målet att 

engagera och motivera personerna så att organisationen kan skapa kvalitet, spara kostnader 

samt samla kundintäkter. Vidare framkommer det att genom mätetal kan utvinnas en mängd 

information genom olika analysverktyg för att ge en fingervisning om vad som är bra, dåligt, 

intressant och ointressant. Författaren beskriver att medel omfattar budskap, vilket är en viktig 

del inom kommunikation. 

 

Pirjol och Radomir (2016) understryker att kommunikation är grunden som möjliggör 

organisationers prestanda. På vilket sätt resurser används och hur mål uppnås beror helt på 

den interna kommunikationens kvalitet samt funktionalitet. Vidare menar författarna att 

interna intressenter och medarbetare borde ges samma intresse som externa intressenter, 

eftersom organisationen är beroende av dessa i större utsträckning då de driver organisationen 

framåt. Vidare beskriver författarna att en god intern kommunikation innebär ökad 

uppmärksamhet och kompetens kring arbetet eftersom den tydliggör verksamhetens 

förpliktelser och hur arbetet skall genomföras. Kommunikationen kan enligt Pirjol och 

Radomir (2016) dessutom säkerhetsställa att strategier och riktlinjer följs. Vidare 

framkommer att en god intern kommunikation involverar fler medarbetare och därmed kan 

fler personer bidra på olika sätt. 

 

Gadde och Håkansson (1998) beskriver att vanliga interna kommunikationskanaler är 

intranät, möten, hemsidor och exempelvis interna rapporter. Intern kommunikation sker ofta 

via email eller intranätet, vilket används främst för att dela eller samla information. Pirjol och 

Radomir (2016) menar att det huvudsakliga syftet med intern kommunikation är exempelvis 

att presentera resultat, överföra information och kunskap samt förklara en ny riktning, projekt 

eller metod. Det framkommer att inom inköpsområdet ses en bra kommunikation löna sig, 



	

33 

	

trots att den interna kommunikationen anses vara svagare. Författarna beskriver att 

inköpsverksamheten har många kontakter och kommunicerar mer internt och externt än andra 

funktioner inom organisationen. Däremot ses den externa kommunikationen med leverantörer 

och andra intressenter ofta vara bättre än den interna kommunikationen. 

 

Den interna kommunikationen har enligt Pirjol och Radomir (2016) en viktig roll i 

utvecklingen av strategi hos organisationer. Hur personer delar information sinsemellan och 

med andra funktioner inom organisationen kan påverka hur de utför sina arbetsmoment. 

Vidare framkommer att om viktig information kommuniceras i tid och ingen bristande 

kommunikation förekommer mellan anställda och ledningen, innebär det att den interna 

kommunikationen är effektiv, vilket även influerar hur beslutsfattande sker på högre nivå. 

 

3.4 Teorins roll och betydelse 
I teorikapitlet har vi presenterat de teorier som vi anser är av relevans för att kunna skapa en 

uppfattning om syftet med studien. Vi har velat lyfta den information som finns för att kunna 

skapa en förståelse för de inslag som finns inom en inköpsfunktion, inköp samt effektivitet. 

Vi har valt att presentera teorier kring inköpsfunktionens organisation och struktur för att ge 

läsarna en uppfattning om hur en inköpsfunktion kan vara uppbyggd. Vidare vill vi ge läsarna 

en förståelse för vad inköpsfunktionens roll och ansvar innebär. Teorier som rör inköpnivåer 

har lyfts fram eftersom de innehåller information om olika aktiviteter och beslut som fattas i 

samband med inköp och kan ge en insikt i vad inköpare arbetar med. Vidare presenterar vi 

beslutsfattande eftersom vi tycker det är viktigt att få en förståelse för hur beslut fattas. Inom 

effektivitet i inköpsorganisationen har vi valt att lyfta fram teorier kring mätning, kvalitet och 

intern kommunikation då vi ser det som relevant för vår uppsats. 
 

De teorier som presenteras har en tongivande betydelse i analysen. Det har varit enklare att 

finna teori under vissa rubriker kontra andra rubriker och vi har fått arbeta på ett annat sätt för 

att få fram teori kring dessa. I teorin dominerar en del författare och eftersom Arjan van 

Weele är en framstående författare inom inköp är han väl representerad i teorin. Teorierna 

som presenteras i vår teoretiska referensram kommer vara med i vår empiriska och teoretiska 

analys där teorin ställs mot den insamlade empirin. 
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4. Empirisk och teoretisk analys 
I detta kapitel presenteras empiri och analys som går i linje med studiens syfte och har sin 

utgångspunkt i teorin. Innan vi går in på aktiviteter, arbetsroller, ledningssystem och struktur 

kommer vi ge en mer övergripande bild av fallföretaget Nolato MediTech och dess 

verksamhet.  

 

Den insamlade empirin som vi kommer att presentera nedan baseras på de 18 

semistrukturerade intervjuer som har genomförts med anställda på fallföretaget. Intervjuerna 

har genomförts både med anställda inom inköpsfunktionen samt medarbetare från andra 

områden i företaget. Funktioner som kvalitet, teknik, produktion, logistik, ekonomi/HR samt 

marknad och sälj har varit representerade i empiriinsamlingen. För att underlätta 

analysarbetet har samtliga intervjuer transkriberats och sedan bearbetats. Samtliga av 

intervjupersonerna har ledande befattningar inom Nolato och vi har valt att benämna 

respondenterna utifrån deras arbetsroll. De personer som är anställda inom 

inköpsavdelningen på Nolato MediTech benämner vi “inköpare 1-3” och “inköpare 4” är 

inköpare på koncernnivå inom Nolato AB. De som är anställda på avdelningar utanför 

inköpsavdelningen benämner vi “Medarbetare 1-14”. Anledningen till detta val är för att vi 

skall kunna säkerställa respondenternas anonymitet. 

 

4.1 Inköpsfunktionen 
4.1.1 Inköpsfunktionens uppbyggnad 

Inköpsavdelningen på Nolato MediTech består av tre inköpare som sitter nära varandra, 

angränsat till VD:n för Nolato MediTech, affärsområdeschef för Medical Solutions samt 

funktioner som ekonomi/HR, kvalitet samt sälj och marknad. Medarbetare 7 upplever en 

närhet till inköpsavdelningen vilket är en fördel vid frågor, ärenden eller situationer som 

uppkommer i det dagliga arbetet. Inköpare 1 beskriver att inköpsfunktionen är i en 

förändringsfas då den tidigare varit osynlig i företaget eftersom strategin var annorlunda innan 

den nya inköpschefen tillträdde sin position. Inköpare 1 beskriver dessutom att 

förändringsfasen inneburit att inköpsfunktionen blivit mer strukturerad och har återtagit 

kontrollen över inköpsaktiviteter som tidigare varit utspridda i företaget. 

 

Det är inte enbart inköpsfunktionen och inköparna som utför inköp. Kron och Wallgren 

(2010) nämner i teorin att organisationer idag väljer att dela upp inköpsfunktionen för att 
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kunna separera operativt arbete från strategiskt. Logistikfunktionen i företaget utför även en 

stor del av de operativa inköpen. Medarbetare 2 förklarar att logistik avropar och hanterar 

leverantörer men understryker att inköpsfunktionen har det övergripande ansvaret. Vidare 

förklarar medarbetare 2 att logistikfunktionen följer upp leveranser och tar fram 

månadsuppföljningar för leveranser från leverantörer som inköpsfunktionen sedan hanterar 

och analyserar. Medarbetare 3 är av samma uppfattning och förklarar att inköpsfunktionen 

ordnar med avtal medan logistik lägger avrop mot befintliga avtal. Steiner (2015) och 

Mattsson (2016 a) säger i teorin att anskaffning syftar på operativa aktiviteter som omgärdar 

leveranserna. Exempel är leveransbevakning, betalning och avvikelsehantering där synonym 

benämning på operativa inköpare är exempelvis logistikinköpare. van Weele (2012) tar upp 

att det i större organisationer bildas särskilda avdelningar eller separata affärsenheter som 

sköter inköp. På Nolato MediTech liknas inköpsfunktionen vid en separat avdelning där 

inköpsfunktionen på företaget har stor inblandning vid inköp. 

 

Vid besöket på fallföretaget gavs en företagspresentation där det framgick att hela 

Nolatokoncernens inköp har genomgått en omstrukturering för att bli mer centraliserat. I vår 

intervju med inköpare 4 framkommer det att den nya strukturen består av en 

matrisorganisation där hela företagsgruppens spend har delats in i olika kategorier och varje 

kategori har sedan tilldelats en kategoriansvarig. Vidare framkommer att rollen som 

kategoriansvarig lyfts upp till en nivå ovanför strategiska inköpare där inköparen ansvarar för 

ett produktsortiment åt hela Nolatokoncernen. Det framkommer att kategoriinköparnas 

uppgift på Nolato är att sondera marknaden, göra leverantörsbedömningar, benchmarka, 

analysera leverantörernas styrkor och svagheter, förhandla fram avtal som innefattar alla 

bolag i koncernen samt stödja projektledare genom att identifiera den bästa leverantören för 

det specifika projektet. Inköpare 4 menar att kategoriindelningen medför att ansvarig inköpare 

förhandlar pris baserat på större spend som de andra bolagen i koncernen kan dra nytta av. 

van Weele et al. (2010) behandlar kategoriteam och menar att deras uppgift är att hitta, välja 

och hantera leverantörsbasen för produkt- och tjänstekategorier inom företag samt funktioner. 

 

“[...] Syftet med det här är ju att få till ett centraliserat inköp utan att faktiskt skapa en fast 

organisation för centralt inköp och istället nyttja befintliga bolags resurser till att ändå kunna 

genomföra centrala inköp tillsammans.” - Inköpare 4 (2017-04-18). 
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Det inköpare 4 syftar på är att Nolato vill ha ett centraliserat inköp på koncernnivå där alla 

gemensamma inköp som sker på bolagen inom koncernen samlas samtidigt som de vill 

behålla en decentraliserad struktur där varje bolag ansvarar för sitt egna inköp. På så sätt 

menar inköpare 4 att de kan nyttja de fördelar som en decentralisering på denna nivå 

innebär.  Fördel med koncerninköp av detta slag är enligt medarbetare 7 att koncernen kan 

påverka priser för alla bolagen. van Weele (2012) påtalar att organisationer betalar lägre 

priser för tjänster och material samt att organisationskostnader blir lägre genom god struktur. 

Medarbetare 12 beskriver strukturen på fallföretaget och uttrycker att det är en platt 

organisation där alla har nära till varandra. van Weele (2012) beskriver att decentralisering 

ger bättre kontakt med verksamheten eftersom beslutsvägarna blir kortare. Medarbetare 9 

beskriver organisationen som en hybrid mellan centralstyrt och decentraliserat. van Weele 

(2012) beskriver i teorin hybridstruktur som en kombination av centraliserat, decentraliserat 

samt stab/linjeorganisation. 

 

van Weele (2012) beskriver att stabs/linjeorganisation innebär att både koncernköp och inköp 

inom affärsenheter finns parallellt där ansvar och aktiviteter delas upp sinsemellan. Inköpare 

4 beskriver att det på koncernnivå är personen i fråga som leder en matrisorganisation där 

företagsgruppen Nolato har delat upp sin spend i olika kategorier.  Vidare förklarar inköpare 4 

att olika kategoriledare tillsats från bolagen inom Nolato. Kategoriinköp på koncernnivå för 

Nolato AB är även något som inköpare 3 på Nolato MediTech är delaktig i och är 

kategoriledare för förpackningsmaterial. Inköpare 1 på Nolato MediTech är också högst 

delaktig i kategoriinköp för koncernen tillsammans med inköpare 4 och inköpare 3. Detta är i 

enlighet med vad van Weele (2012) säger i teorin där författaren förklarar att 

sourcing/kategoriteam består av medarbetare från olika enheter i organisationen med olika 

erfarenheter och bakgrunder. 

 

Gadde och Håkansson (1998) nämner att fördelar med centralisering av inköpsfunktionen är 

att samordningen mellan olika avdelningar gentemot enskilda leverantörer underlättas och att 

fördelning av resurserna möjliggörs. Medarbetare 14 talar om detta och belyser att 

samordningen av inköp inom koncernen Nolato AB är en god idé. Det innebär att företaget 

kan spara mycket pengar, vilket innebär lägre kostnader och fler förmåner för bolagen. Enligt 

Gadde och Håkansson (1998) innebär samordning mellan avdelningar att resurserna fördelas 

på ett effektivt sätt där de samlas på ett ställe och blir mer hanterbara. 
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Inköpare 2 beskriver att ansvarsområden inom inköpsfunktionen är uppdelade samtidigt som 

det är viktigt att alla inköparna skall kunna stötta varandra vid frånvaro. Inköpare 3 är av 

samma uppfattning och beskriver att arbetsuppgifterna och ansvarsområdena är uppdelade 

mellan de tre inköparna på företaget där var och en är ansvarig för olika kategorier. Vidare 

påtalar inköpare 3 att det förekommer att inköparna assisterar varandra vid olika inköp, 

projekt eller vid behov. Inköpare 1 beskriver detta mer ingående där inköpare 2 är ansvarig 

för råmaterial samt kontorsmaterial och inköpare 3 är ansvarig för kundunika produkter samt 

koncerninköp av förpackningsmaterial. Inköpare 3 beskriver sig ha ett brett ansvar inom allt 

som rör inköp. Inköpare 1 är ansvarig för de andra två inköparna och menar att de utför mer 

operativt arbete men understryker samtidigt att operativt arbete även förekommer i det egna 

arbetet. Inköpare 1 är av samma uppfattning som de andra två inköparna gällande betydelsen 

av att kunna stötta varandra vid semester eller annan frånvaro. 

 

Ansvarsfördelningar och befogenheter är något som inköpare 2 menar är uppdelat av 

praktiska skäl i det dagliga arbetet och understryker att inköpare 1 har lite andra befogenheter 

än de andra två. Inköpare 1 är av samma uppfattning gällande att ansvar och befogenheter 

skiljer sig mellan inköparna och beskriver vidare att de har olika attesträtter där inköpare 1 

kan attestera högre belopp än vad de andra inköparna kan. Vidare framkommer att inköpare 2 

och 3 har befogenhet att skriva på avtal när det gäller mindre spend, men att inköpare 1 

skriver på majoriteten av avtalen som de andra inköparna förhandlar. Fortsättningsvis 

framkommer det att inköpare 1 har huvudansvaret för alla leverantörer, inköpsprocessen och 

allt som rör inköp. 

 

“[…] Ska du ha ett framgångsrikt inköp så måste du ju ha den här grundstrukturen satt och 

att du måste ha det tydligt vem är det som gör vad. Och här säger jag ju om och om igen att 

jag är ansvarig för leverantörerna, det är vi som bestämmer och sen så ibland måste man ha 

en flexibilitet och då får man titta på varför behöver vi den här flexibiliteten så du måste vara 

öppensinnad också naturligtvis men du måste ta dialogen.” - Inköpare 1 (2017-04-18). 

 

Något som nämns i teorin av Gadde och Håkansson (1998) är att inköpsfunktionen inte skall 

hanteras separat utan måste vara knuten till företagets totala verksamhet och därmed vara en 

integrerad del. Medarbetare 8 tycker att inköpsfunktionens uppgift är att se till att andra 

avdelningar får vara med och påverka så att inköp blir en del i helheten. Medarbetare 8 menar 
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att inköpsfunktionen inte får bli för dominant utan att ett samarbetsinriktat sätt med resten av 

organisationen är av stor vikt.  

 

4.1.2 Inköpsavdelningens position 

Inköpare 1 nämner att inköpsavdelningen tidigare har varit mer eller mindre osynlig och har 

hamnat i ett undanskymt läge men att inköp nu fått en plats i ledningsgruppen. Precis som van 

Weele (2012) nämner i teorin finns det olika faktorer som påverkar inköpsfunktionens 

placering i organisationen. Inköpare 1 berättar att inköpsfunktionen har fått en viktigare roll 

och menar att inköpsfunktionen bidrar till företagets totala prestation men att den kan bidra 

ännu mer. Med en historik av att inköpsfunktionen haft ett undanskymt läge menar inköpare 1 

att det faktum att inköp har en plats i ledningsgruppen är ett steg i rätt riktning. Medarbetare 1 

beskriver fortsättningsvis att ledningsgruppen främst rapporterar till VD:n men också säljarna 

och inköparna. Mällroth och Rafiey (2016) påpekar att ledningens syn på inköpsfunktionen 

till stor del avgör inköps position i företaget. Vidare förklarar van Weele (2012) att om 

ledningen ser inköp som ett konkurrensverktyg och förstår dess strategiska betydelse i 

organisationen kan inköpschefen ingå i ledningsgruppen. Medarbetare 1 och inköpare 1 

stärker att inköpsfunktionen på Nolato MediTech har fått en ökad strategisk betydelse och ses 

som ett konkurrensverktyg. 

 

En avdelnings roll definieras av Kron och Wallgren (2010) som det ansvar den har mot 

företagsledningen och andra avdelningar i företaget. Inköpsfunktionens uppgift är enligt 

medarbetare 2 det övergripande ansvaret över leverantörerna, att upprätta avtal och följa upp 

leverantörerna. Därutöver anser medarbetare 3 att inköpsfunktionens uppgift är att säkerställa 

korta ledtider och konkurrenskraft samt pressa priserna från leverantörerna. Vidare nämns att 

de har till uppgift att säkerställa att de har ett bra utbud av möjliga ingångar av material. De 

ser då till om företaget skall köpa in från flera leverantörer. Ett av inköpsfunktionens 

ansvarsområden är enligt Weele (2012) att minska riskexponeringen mot 

leverantörsmarknaden som organisationen kan utsättas för. Vidare påtalar medarbetare 9 att 

inköp skall hitta rätt leverantörer som kan leva upp till Nolatos krav. Medarbetare 7 är av 

liknande uppfattning att inköpsfunktionen skall förhandla fram bra priser och villkor samt 

säkerställa att leveranser kommer in i tid. van Weele (2012) beskriver att inköpsfunktionens 

främsta uppgift är att säkerställa leveranser till ett bra pris från lämpliga leverantörer med god 

kvalitet på varorna samt att de inköpta varorna och tjänsterna levereras i tid utan störningar. 
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Medarbetare 7 och 12 med medhåll från medarbetare 14 upplever att inköpsfunktionens 

uppgift är att ge snabb och god service vilket uttrycks i följande citat: 

 

“[...] De ska hålla god service, vara behjälpliga när det behövs till alla andra avdelningar. 

De är ju serviceavdelning [...]” Medarbetare 7 (2017-04-19). 

 

I teorin tar Gadde och Håkansson (1998) upp att en central roll för inköpsfunktionen är att 

organisera leverantörsbasen på ett strategiskt sätt. Medarbetare 12 nämner att det är mycket 

administrativt arbete i anknytning till företagets leverantörer och tycker att inköpsavdelningen 

borde se över att minska leverantörsbasen. Något som framkommer av inköpare 3 är att 

inköpsavdelningen har cirka 20 kategorier som de har fördelat ansvaret för på inköparna. 

Vidare beskriver inköpare 3 att om en kategori är extra krävande kan ansvaret fördelas per 

leverantör eftersom de har cirka 700 leverantörer. Fortsättningsvis tycker medarbetare 12 att 

det är vansinnigt många men att det inte är lätt att minska leverantörsbasen när man är en 

underleverantör eftersom det är kunden som bestämmer vilka leverantörer och vilket material 

som skall köpas in. Fortsättningsvis nämner Gadde och Håkansson (1998) att 

inköpsavdelningen ansvarar för att anpassa kontakten till varje leverantör efter målet med 

relationen. Enligt inköpare 3 är det viktigt att ha ett bra nätverk med leverantörerna för att få 

bra pris och kvalitet. 

 

Ytterligare uppgifter som faller under inköpsavdelningens ansvar är enligt inköpare 2 att 

bevaka och minska kostnaderna. Inköpare 4 påpekar att det är en otrolig spend som 

inköpsavdelningen hanterar och hur de hanterar den förhandlingsmässigt påverkar företagets 

resultat. van Weele (2012) nämner i teorin att en annan uppgift som inköpsfunktionen har är 

styrning och minskning av all spend relaterat till inköp. 

 

4.2 Inköp 
4.2.1 Gränsdragningar 

Det är främst inköpare 1 som sköter förhandlingar med nya och befintliga leverantörer enligt 

inköpare 2. Samtidigt understryker inköpare 2 att samtliga inköpare skall kunna sköta 

förhandlingar, beroende på vilken sorts förhandling det rör sig om. Inköpare 3 är av samma 

uppfattning och menar att det skall alla på inköpsavdelningen kunna göra. Steiner (2015) 

nämner i teorin att några exempel på taktiska aktiviteter är utarbetning av krav, upphandling 

och avtalsskrivning. Enligt Mattsson (2016 a) är kontraktsinköpare en alternativ benämning 
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på taktisk inköpare. Inköpare 1 berättar att inköpare 2 och 3 förhandlar med sina leverantörer 

till viss del men att inköpare 1 förhandlar med de större leverantörerna. Vidare påpekar 

inköpare 1 att även om inköpare 2 och 3 förhandlat fram avtalen är det inköpare 1 som 

godkänner avtalen och beroende på summan är det inköpare 1 eller VD:n som skriver under 

avtalet. Något som Mällroth och Rafiey (2016) nämner i teorin är att strategiska inköpare 

ansvarar för arbetet med större strategiska val som innefattar långsiktiga planer och stora 

kontrakt. Vidare framkommer att inköparna i största mån försöker nyttja kategoriansvariga för 

att spara tid i det dagliga arbetet. Det är enligt Harrington och Ottenbacher (2009) viktigt för 

organisationer med strukturer över ansvarsområden, interna processer samt beslutsfattare. 

 

Inköpare 2 menar att inköp sker på olika nivåer i inköpsfunktionen när det kommer till vilka 

inköp det handlar om och hur dyra inköpen är. Inköpare 1 berättar att marginalen mellan 

operativt och strategiskt inköp inte är speciellt stor i dagsläget men tanken är att 

inköpsfunktionen skall uppnå en betydligt högre nivå. van Weele (2012) menar att 

organisationer gynnas av tydlig strukturering av inköpsaktiviteter och beslutsfattande genom 

nivåerna strategiskt, taktiskt och operativt, för att kunna utvecklas och bli mer 

konkurrenskraftiga. Det framkommer att inköpare 2 och 3 arbetar betydligt mer operativt än 

inköpare 1, vars roll beskrivs vara att höja inköpsfunktionen till strategiskt inköp. En 

strategisk inköpare ansvarar enligt Mällroth och Rafiey (2016) för större strategiska val i 

organisationen som till exempel långsiktiga planer och stora kontrakt. Inköpare 2 upplever sig 

till största delen arbeta operativt men även lite strategiskt. Vidare nämner inköpare 2 också att 

det kan förekomma lite orderläggning i sina arbetsuppgifter. van Weele (2012) och Mattsson 

(2016 a) beskriver orderläggning och problemhantering avseende fakturor, fel och brister som 

aktiviteter inom operativ nivå. Några prioriterade arbetsuppgifter för inköpare 2 är att se till 

att det dagliga fungerar och att produktionen inte blir stillastående. Operativa inköpare är 

enligt Mällroth och Rafiey (2016) ansvariga för att den dagliga driften fungerar och att 

inköpen sker smidigt. 

 

Inköpare 1 nämner att inköpare 2 och 3 till viss del förhandlar med de leverantörer som faller 

under deras ansvar. Både Steiner (2015) och van Weele (2012) påpekar att aktiviteter som 

förhandling och avtalsskrivande ingår i taktiska inköpares arbetsuppgifter. Inköpare 3 anser 

sig arbeta inom alla tre inköpsnivåer eftersom arbetsuppgifterna varierar, stort som smått. 

Mällroth och Rafiey (2016) tar upp i teorin att det är vanligt att taktiska och strategiska roller 
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slås samman till en roll och kallas för strategisk inköpare. Författarna nämner vidare att 

strategiskt och taktiskt inköpsansvar bör skiljas åt för att skapa effektivitet.  

 

Det framkommer att inköpare 3 deltar mycket i projekt och arbetar med kundunika produkter 

där personen i fråga arbetar med att skapa inköpsspecifikationen tillsammans med kunden. I 

teorin beskriver Mällroth och Rafiey (2016) att taktiska inköpare vanligtvis är delaktiga i 

projekt och brukar ansvara för att välja rätt leverantör till projektet. Vidare nämner författarna 

att den taktiska inköparen kommunicerar och samordnar med inköpschefen för att kontrollera 

att valet av leverantör uppfyller organisationens strategi och mål. Vidare uttrycker inköpare 3 

vikten av att göra inköpsspecifikationer på ett bra sätt där krav är noggrant inkluderade. Som 

Mattsson (2016 a) och van Weele (2012) lyfter i teorin är det strategiska inköpares uppgift 

fastställa inköpsspecifikationen. Det framkommer att inköpare 1 och 3 är kategoriansvariga 

inköpare för en av koncernens spendkategorier. Enligt Mattsson (2016 a) kan strategiska 

inköpare också benämnas kategoriinköpare, kategoriansvariga och sortimentsinköpare. 

 

Som nämnts tidigare beskriver sig inköpare 1 arbeta mer strategiskt men nämner även att det 

förekommer operativt arbete. Det framkommer i teorin av Mällroth och Rafiey (2016) att 

inköpare på strategisk nivå har en specifik ställning som i stora företag innebär ett 

affärsansvar, vilket liknas vid det en inköpschef har i mindre företag. Fortsättningsvis 

beskriver personen i fråga sig vara huvudansvarig för samtliga leverantörer och 

inköpsprocessen. Medarbetare 5 förklarar att det i regel oftast är inköpare 1 som har hand om 

inköp av dyrare utrustningar. van Weele (2012) nämner beslut om större investeringar som 

ytterligare exempel på inköpsbeslut inom strategisk nivå. Det framkommer att inköpare 1 

ansvarar för att delegera ut arbetsuppgifterna. van Weele (2012) och Mattsson (2016 a) 

påpekar att utformning av arbetsbeskrivningar och delegering av arbetsuppgifter tillhör 

strategiskt inköp. Inköpare 1 nämner sig delta i leverantörsbedömningar men menar att vem 

som helst av inköparna kan följa med på leverantörsbesök tillsammans med 

kvalitetsfunktionen och det inte nödvändigtvis behöver vara inköpare 1. Mattsson (2016 a) 

och van Weele (2012) diskuterar leverantörsutvärdering med syfte att förbättra 

leveranskvaliteten som en aktivitet inom den taktiska nivån. Vidare framkommer det att 

inköpare 1 tillsammans med inköpare 3 håller på att utveckla ett nytt program för att enklare 

kunna klassificera leverantörerna. Tidigare gjorde de det i en manuell fil, vilken tog lång tid 

att uppdatera. van Weele (2012) och Mattsson (2016 a) tar upp något liknande i teorin och 

påpekar att utveckling av system och planer för leverantörsutveckling tillhör strategiska 
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inköpsaktiviteter. Författarna nämner sedan att taktiska inköpare arbetar med att utveckla 

program för leverantörsutveckling. 

 

Inköpare 4 beskriver sig arbeta i princip enbart strategiskt på koncernnivå. van Weele (2012) 

beskriver att beslut som sker på strategisk nivå är utveckling av riktlinjer, procedurer och 

uppdragsbeskrivningar vilka delegerar befogenheter till inköpsavdelningen. Inköpare 4 

berättar att inköparna driver ärenden så långt de kan och sedan läggs ärendet över på inköpare 

4. Stevens (1989) påpekar i teorin att fokus för strategiska inköpare bör vara att utveckla mål 

och policys för funktionen. Enligt inköpare 4 är viktiga aktiviteter i inköpsprocessen ur 

strategisk synvinkel att välja leverantör, utveckla samarbetet med leverantören samt hålla 

uppsikt över vad som sker på marknaden kring framtida leverantörer. Mattsson (2016 a) och 

van Weele (2012) nämner att upphandling av partneravtal och val av leverantör tillhör 

aktiviteter inom strategisk nivå. Vidare tar Kron och Wallgren (2010) upp att 

leverantörsmarknadsanalys ingår i strategiska inköpares arbetsuppgifter. Andra viktiga 

aktiviteter som inköpare 4 nämner är att säkerhetsställa att material kommer i rätt tid och 

kvalitet samt att pris är av stor vikt. Några aktiviteter inom operativ nivå som van Weele 

(2012) samt Schmidt och Wilbert (2000) nämner är leveransbevakning, problemlösning vid 

kvalitet, leveranser och betalning med leverantörer. 

 

Både inköpare 1 och 3 belyser vikten av bra system som är lätta att arbeta i för att enkelt 

kunna följa upp olika aktiviteter. Vidare berättar inköpare 3 att det är viktigt att verkligen 

följa upp leverantörerna, kontrollera att de presterar som de ska. Fortsättningsvis påpekar 

inköpare 1 betydelsen av bra instrument för att kunna övervaka priser, speciellt när det finns 

stora omkostnader. Att utveckla och implementera program för att granska och revidera 

inköpsavdelningen och förbättra dess resultat tillhör den strategiska nivån enligt van Weele 

(2012). Även kvalitetsarbetet är viktigt enligt inköpare 1, vilket dessutom är något som 

inköpare 3 belyser och menar att kvalitet, priser och ledtider är i stort fokus. Att ställa fler och 

tydligare krav så att specifikationerna blir mer konkreta är något som inköpare 4 påpekar är 

av betydelse. Som Mattsson (2016 a) och van Weele (2012) lyfter i teorin är det strategiska 

inköpares uppgift att se till att inköpsspecifikationen fastställs. Viktiga aktiviteter enligt 

inköpare 2 är att se till att leverantörer får de krav som finns, att kostnader minskar samt att 

risker minimeras med inköp genom att produkter levereras i rätt tid och kvalitet, vilket är i 

enlighet med det svar inköpare 3 gav. Vidare menar Stevens (1989) att taktisk nivå innehåller 

att fastställa verktyg, tillvägagångssätt och resurser nödvändiga för att kunna leverera bra 
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resultat. van Weele (2012) och Mattsson (2016 a) belyser också att en taktisk inköpare 

ansvarar för att se till att flödet fungerar.   

 

Enligt van Weele (2012) fattas alla beslut som påverkar organisationers långsiktiga position 

på marknaden i den strategiska nivån. Beslut på strategisk nivå skall enligt författaren fattas 

av högsta ledningen. Inköpare 2 är av samma uppfattning och beskriver att strategiskt inköp 

innefattar långsiktighet samt investeringar. Även inköpare 1 och 3 menar att den strategiska 

nivån handlar mycket om långsiktighet där unika och viktiga leverantörer inkluderas, vidare 

är nära och intensiva samarbeten i fokus. Inköpare 1 nämner även att det är en viktig del av 

strategiskt inköp att se över avtal för att kunna kontrollera om något missats, brister eller 

liknande. Steiner (2015) hävdar att den strategiska nivån syftar till att utveckla 

inköpsfunktionen långsiktigt för ökad lönsamhet samt konkurrenskraft. Inköpare 1 

understryker att välfungerande samarbeten och tillit är en viktig del inom det strategiska 

arbetet. Enligt Brew och Hunt (1999) är beslut på strategisk nivå relaterade till organisationers 

strategiska ändamål. 

 

Enligt Steiner (2015) tillhör fakturahantering den operativa nivån, något som inköpare 1, 2, 3 

och 4 alla är enade kring. Inköpare 1 beskriver fakturahantering som en operativ 

inköpaktivitet men nämner också att inköpsfunktionen attesterar fakturorna medan 

ekonomiavdelningen betalar och lägger in dem i affärssystemet. 

 

I teorin beskriver van Weele (2012) att fastställande av inköpsspecifikationer tillhör den 

strategiska nivån. Inköpare 2 menar att aktiviteten inte tillhör operativa nivån utan att den är 

ett steg högre upp mot det strategiska. Inköpare 3 är av en annan åsikt och anser att 

fastställande av inköpsspecifikationer är en taktisk eller operativ aktivitet. Inköpare 1 

förklarar mer beskrivande att inköpsspecifikationen görs dels av beställaren men även att 

inköpsfunktionen fastställer den, vilket är i linje med vad van Weele (2012) säger i teorin. 

Att kontraktera leverantörer beskriver van Weele (2012) och Mattsson (2016 a) som en 

aktivitet tillhörande den taktiska nivån. Här framkommer det att inköpare 1, 2, 3 och 4 ser 

aktiviteten som strategisk. Medarbetare 1 är av samma uppfattning och placerar kontraktering 

av leverantörer som en strategisk aktivitet. 

 

Orderläggning beskrivs i teorin enligt Mattsson (2016 a) och van Weele (2012) som en 

operativ aktivitet som medarbetare 1 och samtliga inköpare var enade kring. van Weele 
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(2012) klargör i teorin att leverantörsutveckling är en aktivitet inom taktisk nivå. Inköparna 

var något oeniga i sin uppfattning om vilken nivå aktiviteten tillhör. Enligt inköpare 2 tillhör 

aktiviteten taktiskt inköp. Vidare anser inköpare 1 och 3 att den ingår i strategiskt inköp. 

Medarbetare 1 uppfattar leverantörsutveckling som en kombination av den operativa och 

strategiska nivån.   

 

När det kommer till att utvärdera och välja nya leverantörer beskriver van Weele (2012) det 

som en aktivitet i strategisk nivå. Inköpare 2 menar att aktiviteten tillhör taktisk nivå, 

medan inköpare 3 och 4 är av uppfattningen att aktiviteten ingår under strategiskt inköp. 

Inköpare 1 beskriver mer ingående att utvärdering och val av nya leverantörer görs av 

strategiskt inköp tillsammans med kvalitetsfunktionen. Vidare anser medarbetare 1 att 

aktiviteten sker på strategisk nivå i samråd med operativ nivå. Mällroth och Rafiey (2016) är 

av åsikten att leverantörsutveckling tillsammans med leverantörsansvarig också kan vara 

operativa inköpares uppgift beroende på organisationens uppbyggnad. 

 

4.2.2 Ledningssystem 

Steiner (2015) beskriver att inköpsbeslut vanligtvis inordnas i någon form av organisatorisk 

struktur där beslut fattas på olika nivåer. Vidare beskrivs att strukturerna inom organisationers 

beslutsfattande kan vara vertikala och horisontella. Inköpare 1 berättar att det finns olika 

beslut som enbart inköpsfunktionen beslutar kring. Inköpare 2 beskriver vidare att det finns 

frågor och beslut som diskuteras samt tas i företagets ledningsgrupp.  

 

“Ledningsgruppen är ju en styrande enhet när det gäller riktigt stora frågor.”  

- Inköpare 1 (2017-04-18). 

 

Inköpare 4 sitter med i ledningsgruppen och berättar att de diskuterar långsiktiga strategier 

och större frågor. Det är något som Steiner (2015) beskriver i teorikapitlet och menar att det 

är styrelsen och ledningen som fattar större ekonomiska samt strategiska beslut. Medarbetare 

1 berättar om sin uppgift är att tillsätta en ledningsgrupp som leder företaget mot de uppsatta 

målen. Medarbetare 1 och ledningsgruppen har nära kontakt där rapportering sker frekvent. 

Även medarbetare 7 sitter med i ledningsgruppen och beskriver att de gör många 

avstämningar och tar beslut. 
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Utöver ledningsgruppen finns det ytterligare en grupp som inköpare 1 beskriver. Denna grupp 

arbetar mycket med projekt i företaget och tar beslut om förslag och förfrågningar som sälj- 

och marknadsavdelningen kommer med angående om företaget skall ta sig an ett projekt. 

Inköpare 1 förklarar vidare att då gruppen tackar ja till ett projekt, tillsätts olika 

projektgrupper. Steiner (2015) beskriver i teorin att strategiska frågor mynnar ut i taktiska 

beslut för att sedan leda till operativa beslut. Något som inköpare 1 belyser är att de överlag 

arbetar väldigt mycket i projekt på Nolato MediTech och att det kräver stor flexibilitet i det 

dagliga arbetet. Att det sker många projektmöten i det dagliga arbetet är något som både 

inköpare 1 och inköpare 3 klargör. Vidare beskriver medarbetare 9 att det förekommer olika 

möten i företaget där varje funktion har olika tidscykler för de olika mötena. Medarbetare 9 

förklarar mer utförligt att sälj- och marknadsfunktionen har sina möten ungefär en gång per 

vecka och inköpsfunktionen likaså. Det framkommer dessutom att Nolato MediTech har 

fabriksmöte en gång per månad där medarbetare från diverse funktioner som inköp, kvalitet, 

teknik, ekonomi/HR samt lagret närvarar. Medarbetare 6, 7 och 9 beskriver dessutom att det 

dagligen sker pulsmöten, där representanter från inköpsfunktionen tillsammans med 

representanter från andra avdelningar träffas för att på ett snabbt och effektivt sätt skapa en 

övergripande bild av vad som sker i de olika funktionerna. Medarbetare 13 är av samma 

uppfattning och beskriver att det ingår diverse möten i det dagliga arbetet där medarbetarna 

skall komma med input från respektive funktion, i både projekt- och avvikelsemöten.  

 

I teorin säger Webster och Wind (1972) att inköp vanligtvis involverar många människor i 

beslutsprocessen, där komplexa interaktioner sker mellan människor, individer och 

organisationens mål. Enligt medarbetare 9 är inköpsfunktionen alltid delaktig vid projekt- och 

kundförfrågningar. Medarbetare 12 och 13 förklarar att de arbetar nära inköpsfunktionen vid 

frågor om kvalitet och beskriver inköpsfunktionen genom följande citat: 

 

“De är en kugge i maskineriet liksom.” - Medarbetare 13 (2017-04-20). 

 

Steiner (2015) påtalar att långt ifrån alla inköpsbeslut i en organisation fattas av inköparen 

själv, utan besluten fattas vanligtvis i grupp. Inköpare 3 menar att en del inköpsbeslut 

diskuteras, dels inom inköpsfunktionen men även tillsammans med andra funktioner. 

 

van Weele (2015) beskriver att det finns olika roller inom beslutsgrupper där användare 

arbetar med produkten och har inflytande över specificeringen samt valet av produkt. 
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Inköpare 3 skriver mycket specifikationer, dels själv men även tillsammans med kunder till 

projekt. Likaså beskriver medarbetare 6 och 14 att de har befogenhet att själva köpa in 

produkter och tjänster från specifika och godkända leverantörer. Något van Weele (2015) 

beskriver är att inköpare inte alltid är användaren av produkten utan förhandlar med 

leverantören om krav och villkor i kontrakten där de sedan väljer leverantör. Inköpare 1 och 

medarbetare 14 berättar att inköparna i detta fall förhandlat priser och villkor där leverantören 

fått genomgå en process för att bli godkänd. Funktionen som medarbetare 6 samt 14 arbetar 

inom har befogenhet att göra inköp hos ett begränsat antal leverantörer. 

 

“Ibland måste de köra ner på byn och då handlar de med sitt kort och det är de få som får lov 

att göra det och vi försöker ju få att det styrs genom inköp så att vi vet att vi använder rätt 

leverantörer [...]” - Inköpare 1 (2017-04-20). 

 

Inköpsbeslut ordnas enligt Steiner (2015) alltid i organisatorisk struktur, vertikala eller 

horisontella strukturer. Vertikal struktur ser mer till hierarkisk nivå där befogenheter 

delegeras från VD till gruppchefer. Utifrån observationer på Nolato MediTech framkommer 

det att vid olika projekt sätts medarbetare från olika funktioner med olika erfarenheter, 

kompetenser och befogenheter samman. Medarbetare 14 samt inköpare 1, 3 och 4 beskriver 

att de är med i olika projekt, likaså medarbetare 5, 9, 12 och 13. van Weele (2012) tydliggör i 

teorin att resultat vid vertikal struktur rapporteras uppåt i organisationen. Inköpare 2 berättar 

att beslut och arbetsuppgifter som hamnar utanför inköparens befogenhet övergår till den som 

har ansvaret. Vidare beskriver inköpare 2 att beslut inom inköpsfunktionen lyfts till 

diskussion men att det är inköpare 1 som bestämmer till slut. Inköpare 3 beskriver att den som 

tar beslut, vanligtvis är chefen eller projektledaren. Ärenden som hamnar utanför inköpare 1 

befogenhet tillfaller VD:n.  

 

4.3 Effektivitet i inköpsorganisationen 
4.3.1 Målstyrning 

Inköpare 2 delger att de mäter sina inköpsaktiviteter månadsvis samt per kvartal. Vidare 

påpekar inköpare 3 att de mäter leveransförmåga och kvalitetsutfall varje dag, månad och 

kvartal. Det framkommer även att de skickar ut en rapport varje kvartal till sina leverantörer. 

Inköpare 1 förklarar mer ingående att rapporten skickas till deras A och B leverantörer, vilket 

innebär de leverantörer som har en direkt eller indirekt påverkan på Nolato MediTechs 

produktion. Skulle leverantörernas resultat ligga under målet för deras prestation i kvalitet 
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eller leveranser, skickas en lista med åtgärder till dem i anslutning till kvartalsrapporten. I 

teorin beskriver van Weele (2012) att systematiska utvärderingar kan ge fördelar i form av 

bättre beslutsfattande, kommunikation med andra avdelningar och synlighet med avseende på 

inköpsresultat. Gunasekaran et al. (2004) nämner kvalitetsnivå, kostnadsbesparingsinitiativ 

samt leverantörsprissättning som speglar marknaden som några exempel på mätetal på 

strategisk nivå. Inköpare 1 tydliggör att de använder Qlickviewrapporter och via dem får de 

fram olika KPI:er. Inköpare 3 förklarar vidare att de använder målstyrning där de mäter X 

antal mål i månaden. Detta fortsätter inköpare 1 att förklara i samband med 

Qlickviewrapporterna eftersom de är baserade på data från affärssystemet. Steiner (2015) 

belyser att siffror ökar exaktheten att fatta goda beslut där siffertal representerar till exempel 

varor, tjänster och leverantörers värde. Vidare nämner författaren att genom mätning omsätts 

siffror till ord och bild för att skapa stöd för beslut. 

 

Under ett fabriksmöte hos Nolato MediTech presenterades en Powerpoint med bilder och 

siffror för medarbetarna. Under mötet gick olika funktioner igenom föregående månads 

resultat och händelser på företaget. Ekonomifunktionen presenterade ekonomiska resultat och 

siffror. Kvalitetsfunktionen presenterade antal kundklagomål och kvalitetsrelaterade resultat 

och fabriksansvarig delgav information om produktion, resultat och antal skador i arbetet. De 

resultat och den information som gavs presenterades i relation till mål inom funktionen.  

 

Några mätetal som inköpare 1 nämner att de använder är antal kreditdagar och 

prisförändringar på råmaterial. Inköpare 3 nämner utbildning som ytterligare ett mätetal och 

inköpare 2 adderar leveranssäkerhet och kvalitet som exempel på KPI:er inköpsfunktionen 

använder. Inom produkt- och kvalitetsdimensionen som van Weele (2012) tar upp i teorin är 

det inköpsfunktionens ansvar att säkerställa att levererade produkter och tjänster möter 

angivna krav och specifikationer. Inom taktisk nivå nämner Gunasekaran et al. (2004) 

pengaflödet, kvalitetssäkring och kapacitetsflexibilitet som några exempel. Författarna tar upp 

exempel på mätetal inom den operativa nivån som det dagliga tekniska utförandet, förmågan 

att undvika klagomål samt leveranser utan defekter. Vidare påpekar inköpare 1 att de även 

använder antal reklamationer, antal avvikelser, klagomål, besparingar, omkostnader mot 

budget samt kostnadsundvikelse för att mäta inköpsaktiviteterna. Mällroth och Rafiey (2016) 

understryker att det är viktigt att mäta olika parametrar för effektiv styrning av den egna 

produktionen samt leverantörernas. Författarna påpekar även att en fördel med mätning är att 

kunna se förbättringsmöjligheter för organisationer. 
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4.3.2 Kvalitet i fokus  

I teorin påpekar Steiner (2015) att en inköpares uppgift är att köpa in rätt kvalitet och 

kvantitet till rätt pris i rätt tid av rätt leverantör. Enligt inköpare 1 prioriteras säkerställning av 

material in till verksamheten och understryker att om inköparna gör sitt jobb på ett bra sätt 

behöver de inte ägna mycket tid till att lägga ordrar och kontrollera att leveranserna kommer i 

tid med rätt kvalitet. Inköpare 2 instämmer att de viktigaste aktiviteterna inom 

inköpsprocessen är att företaget får saker i rätt tid och kvalitet och får medhåll av inköpare 4 

som tillägger vikten av att de får rätt material levererat. Inköpare 3 är i enlighet med det som 

inköpare 2 och 4 talar om och beskriver att det är viktigt med kvalitet, pris samt ledtider. 

Något som inköpare 4 understryker är att även om priset är viktigt är leveransprecisionen 

samt kvaliteten av största vikt. Enligt medarbetare 3 gäller det att Nolato MediTech har bra 

avtal med sina leverantörer, bra prisbild och att de får rätt kvalitet på det material som de 

beställer. 

 

För att lyckas på ett bra sätt menar inköpare 3 att det är viktigt med noggrannhet vid 

förberedande processer, dels i val av leverantör men även vid utformning specifikationer. 

Rosell (2014) nämner i teorin att alla kvalitetspåverkande rutiner i företaget definieras med 

syfte att kunna säkerställa kvaliteten på färdigställda produkter genom att saker utförs korrekt 

från början. Att utforma krav och specifikationer på ett bra sätt är något som inköpare 3 

menar kan undvika problem samt konflikter, vilket sparar mycket tid och pengar. Inköpare 1 

påpekar att de skulle kunna bli bättre på att kravsätta varorna de köper in eftersom att de 

ibland har svårt att bedöma om inkomna leveranser har exakt rätt kvalitet.  

 

“Gör man inte rätt från början så får man kanske lida med den här leverantören i jättemånga 

år. Att man liksom verkligen går ut på marknaden och ser… om vi nu ska ha någon ny, vilka 

kan tillverka det, vart kan vi köpa denna prylen och försöka göra så noggranna analyser som 

möjligt.” - Inköpare 3 (2017-04-18). 

 

Inköpare 1 uttrycker ett medhåll och beskriver att det är viktigt att göra grundliga 

leverantörsbedömningar samt att det finns kunskap kring leverantörerna för att 

inköpsfunktionen skall vara medveten kring hur leverantörerna fungerar. I teorin beskriver 

Rosell (2014) att bedömning och val av leverantörer sker utifrån deras förmåga att uppfylla 

ställda krav, till exempel leveranssäkerhet samt kvalitets- och prisnivå. Något som 
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framkommer är att Nolato MediTech följer en standard som heter ISO 13485 vilken innebär 

att det finns tvingande krav när det kommer till uppföljning av leverantörer för att kontrollera 

deras prestation är i enlighet med de krav som finns.  

 

Rosell (2014) nämner att bedömning av leverantörer kan utföras av en grupp som består av 

inköpschefen och/eller kvalitetschefen. Medarbetare 12 nämner att kvalitetsfunktionen är 

involverad i inköpsfunktionen och är med och godkänner leverantörerna samt ser till att bra 

leverantörer väljs. Medarbetare 12 beskriver att kvalitetsavdelningen tidigare gjorde betydligt 

mer kontroller, dels under produktion men även vid leverans. I teorin nämner Rosell (2014) 

att organisationer numera talar om kvalitetssäkring istället för kvalitetskontroller eftersom 

kontrollerna innebär en problematik på grund av att det som sker i leden före kontrollen 

förbises. Fokus beskrivs nu enligt medarbetare 12 och 13 ligga på gedigna system och god 

kontroll på processer samt leverantörer. 

 

Medarbetare 12 och 13 beskriver att inköpsfunktionens uppgift är att hitta leverantörer, göra 

de första bedömningarna, skicka ut förfrågningar samt leverantörsuppföljning och se till att 

det finns bra avtal med leverantörerna. Vidare är kvalitetsfunktionens ansvar kvalitetssäkring. 

Medarbetare 12 berättar att inköpare 3 har en kvalitetsfunktion inbyggd i sin roll som innebär 

att skapa kontrollinstruktioner kring vad som skall kontrolleras samt ser till att 

inköpsspecifikationer är tydligt och korrekt utformade. 

 

“[...] Egentligen är det ju alla som har sitt ansvar för kvaliteten ju. Oavsett var man jobbar 

så kan man bidra till kvaliteten ju. Plus att vi har en kvalitetsavdelning.”  

- Inköpare 2 (2017-04-18). 

 

Inköpare 1 och 3 är enade kring att det är de själva som ansvarar för kvaliteten på sitt eget 

arbete. Vidare beskriver inköpare 1 att kvaliteten ofta styrs av processer och förekomsten av 

bristande kvalitet är ett resultat av att de har för mycket att göra och inte hinner med. Rosell 

(2014) nämner i teorin att det anses vara bra inom organisationen att skapa kvalitetsgrupper 

för att öka medvetenheten av kvalitetens betydelse.  

 

 

För att uppnå hög kvalitet påpekar Rosell (2014) att organisationer bör se till exempelvis 

produktens fysiska egenskaper, leveranser och organisationens helhet. Inköpare 3 påpekar att 
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avvikande leveranser främst sker på produktionsmaterial och att lagret har en instruktion som 

de jämför produkterna mot och kontrollerar att de uppfyller kraven. Upptäcker lagret att något 

är fel upprättar de en leverantörsavvikelse i systemet som meddelar ansvarig inköpare. 

Inköpare 1 förklarar vidare att avvikelserapporten sedan skickas till leverantören och de får en 

viss tid på sig att åtgärda felet. Leverantörens svar skickas till kvalitetsavdelning eftersom det 

åligger dem att avgöra om svaret är acceptabelt. 

 

4.3.3 Informationsutbyte 

Som Gadde och Håkansson (1998) förklarar är några vanligt förekommande interna 

kommunikationskanaler möten, e-mail, intranät samt interna rapporter. Morgonen på Nolato 

MediTech innefattar ett möte angående den dagliga styrningen, ett pulsmöte. Vid mötet är 

samtliga funktioner närvarande och tanken är att alla i företaget på ett effektivt sätt skall 

övergripande informeras om viktiga delar i varandras arbete. Mycket av den interna 

kommunikationen sker via informationstavlor i företagets korridorer där varje funktion fyller i 

sin del. De kommunikationskanaler som förekommer är e-mail, telefon, personliga möten 

men ibland även videokonferenser. Ser man till vad Gadde och Håkansson har listat saknas 

kommunikationen via ett intranät på Nolato MediTech. 

 

”Tyvärr har vi inget bra intranät, det är en sån sak vi skulle vilja ha på vår önskelista.” 

- Inköpare 1 (2017-04-20). 

 

Enligt Gadde och Håkansson (1998) har kommunikation en central och betydande roll för 

inköpsarbetet och fyller en stor del av en inköpares arbetstid. Vidare framkommer att mer tid 

läggs på den interna kommunikationen än den externa. För att skapa effektivitet i 

organisationens alla delar krävs det en enligt författarna en välfungerande kommunikation 

som möjliggör förutsättningar för att en organisation skall uppnå sina mål. I 

överensstämmelse med teorin består anställdas dag på fallföretagets inköpsfunktion mycket 

av intern och extern kommunikation. Inköpare 1 och 4 delar uppfattningen att 

kommunikationsfördelningen är ungefär 60 % extern och 40 % intern.  Det skiljer sig från det 

Gadde och Håkansson (1998) säger då de menar att mer tid läggs på den interna 

kommunikationen än den externa. Den samlade bilden av den interna kommunikationen är att 

den har blivit bättre sedan inköpare 1 införde tydlighet och struktur men att den fortfarande 

kan utvecklas och bli bättre.  Medarbetare 6 beskriver att kommunikationen internt blivit 
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bättre men delger att kommunikationen skulle kunna bli ännu bättre mellan inköpsfunktionen 

och andra avdelningar. 

 

“[...] Man kan ju titta lite i vårt affärssystem men ibland får man inte fram, där står liksom 

bara beställd och ibland får kanske inte vi all feedback vi behöver på leveranstider och 

liknande [...]” - Medarbetare 6 (2017-04-19). 

 

Medarbetare 7 beskriver sig som en person som fångar upp mycket i företaget och försöker se 

till att rätt person får den information som behövs. Vidare menar medarbetare 7 att 

kommunikationen är väldigt viktigt och att all relevant samt aktuell information som 

uppkommer kommuniceras ut i företaget. Medarbetare 7 uttrycker följande: 

 

“[...] Jag tycker att jag märker det ännu mer nu när vi har mer att göra att det är ju 

kommunikationen vi tappar egentligen, informationen.” - Medarbetare 7 (2017-04-19). 

 

Som tas upp i teorikapitlet beskriver Pirjol och Radomir (2016) att inköpsfunktionen har 

många kontaktpunkter och kommunicerar mer än andra funktioner inom organisationen. 

Inköpare 1 är av samma åsikt och uttrycker följande: 

 

”Inköpsavdelningen om den fungerar så är den ju spindeln i nätet och då har man ju 

kontakter med alla, så det är ju liksom högt och lågt om det rör sig om tepåseinköp eller det 

rör sig om en miljonutrustning.” - Inköpare 1 (2017-04-18). 

 

Pirjol och Radomir (2016) menar att den externa kommunikationen många gånger är bättre än 

den interna. Under besöken på Nolato MediTech var inte detta något som tydligt framkom. 

Vidare förklarar Pirjol och Radomir (2016) att en god kommunikation involverar många 

anställda eftersom fler personer är med och bidrar på olika sätt. Samtliga intervjupersoner 

framställer sitt dagliga kontaktnät som brett, internt som externt men fördelningen skiljer sig 

åt mellan funktionerna. Medarbetare 12 och 13 förklarar att kontakt med de flesta avdelningar 

sker i stort sett dagligen för dem, medarbetare 2 och 5 instämmer. Anställda vid sälj- och 

marknadsfunktionen samt logistikfunktionen anser sig ha ett större fokus på den externa 

kommunikationen än den interna. Medarbetare 9 menar att kunderna förväntar sig att den 

interna kommunikationen skall fungera och ske snabbt. 
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Logistik- och inköpsavdelningen arbetar nära varandra och kommunikationen dem emellan 

handlar vanligtvis om leveransavvikelser, skadat gods, specialinköp, prisfrågor och 

funderingar kring ledtider förklarar medarbetare 2. Medarbetare 3 ser långa ledtider på en del 

material som en stor utmaning. Vidare berättar medarbetare 3 att mycket av 

kommunikationen mellan logistik och inköpsavdelningen går åt till att lösa problematiken 

med ledtiderna. Pirjol och Radomir (2016) menar att om ingen bristande kommunikation 

förekommer är den interna kommunikationen effektiv och influerar hur beslutsfattande sker 

på högre nivå. 
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5. Slutdiskussion 
Kapitlet behandlar de tendenser och mönster vi funnit samt besvarar studiens forskningsfråga 

och syfte. Utifrån den insamlade teorin och empirin presenteras de slutsatser vi har kommit 

fram till samt en diskussion kring förbättringsmöjligheter för inköpsfunktionen på 

fallföretaget. Slutligen redogör vi för reflektioner kring studien. 

 

Hur kan olika inslag inom inköpsfunktionen utvecklas för att skapa en mer effektiv 

inköpsorganisation hos Nolato MediTech? 

 

Med utgångspunkt i vår forskningsfråga har följande syfte tagits fram: 

Syftet är att klargöra olika inslag i inköpsfunktionen samt kunna identifiera 

förbättringsmöjligheter för att företaget ska kunna utveckla en mer effektiv 

inköpsorganisation. Vidare är syftet att resonera kring väldefinierade gränsdragningar i 

inköpsarbetet. 

 

5.1 Tendenser och mönster 
Vi har under studiens gång kunnat urskilja olika tendenser och mönster. Dessa har härletts 

från både teori och empiri. Vi vill åter belysa att en kvalitativ studie genomförts där empirin 

har sin utgångspunkt i intervjuer. Några generaliserande slutsatser kan därmed inte dras utan 

tendenser som identifierats under arbetets gång kommer att presenteras, vilka är i enlighet 

med det forskningsområde som studerats. Följande mönster och tendenser har identifierats:  

• Inköpsfunktionens utveckling och betydelse 

Något som framkommit är att inköpsfunktionen fått en ökad betydelse hos företag. I 

majoriteten av intervjuerna framgick det att inköpsfunktionen på företaget anses vara 

en central och viktig funktion. Det framgick dessutom att inköpsfunktionen ses som 

ett kraftigt konkurrensverktyg. 

• Struktureringens betydelse inom inköpsfunktionen 

Det vi tydligt kan urskilja är att det är viktigt att noga strukturera inköpsfunktionen där 

arbetsuppgifter, ansvar samt beslutsfattande tydligt delas upp mellan inköpare. Att 

skapa tydligare struktur och gränsdragningar för att särskilja inköparna sinsemellan 

anses vara viktigt för att skapa en effektiv inköpsfunktion. Att tydlig strukturering 

genom nivåerna strategiskt, taktiskt och operativt ses som betydelsefullt, är något 

teoretiker konstaterar och som uppmärksammats inom inköpsområdet.  
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• Kvalitetens betydelse  

En tendens som vi kunnat identifiera är betydelsen av kvalitet hos inköpsfunktionen 

och företaget i stort. Flertalet respondenter har berättat att kvalitet är centralt i alla 

delar av företaget där uppföljning och säkerställning av kvalitet är i stort fokus. Något 

som framträder är att företaget har tvingande krav på kvalitet men det är dessutom ett 

ofrånkomligt krav inom branschen. 

• Kommunikationens roll och betydelse 

Det framkommer att det är viktigt med god kommunikation dels internt men även 

externt. Att kommunikation är en stor och vital del inom organisationer och något som 

ofta brister vid mindre tydliga organisationsstrukturer är ett återkommande tema.  

 

5.2 Besvarande av forskningsfråga och syfte 
5.2.1 Första delsyftet  

Under studiens gång har vi kommit fram till några olika inslag inom inköpsfunktionen som vi 

anser är viktiga för dess roll. Följaktligen kommer vi att klargöra varför dessa inslag är av 

betydelse för inköpsfunktionen.  

 

Vi kan identifiera aktiviteter som ett inslag i inköpsarbetet. Det vi syftar på är olika 

arbetsmoment som utförs av inköparna för att driva in material till produktionen. Det gäller 

inte enbart aktiviteter som direkt leder till att förse produktionen med material utan det avser 

även förberedande moment och aktiviteter runt omkring för att utveckla inköpsprocessen. Vi 

bedömer att om aktiviteterna har en bestämd process kan dem bli mer effektiva.  

    

Ett annat inslag som vi anser är av intresse är arbetsroller inom inköpsavdelningen. Med 

utgångspunkt i teorin och analysen ser vi att det är viktigt att varje inköpare vet vad deras 

uppgifter och befogenheter är. Med tydliga arbetsroller tror vi att inköparna kan undvika 

dubbelarbete genom att de inte utför uppgifter som ingår i andras roller.    

 

Ytterligare ett inslag som identifierats och som vi anser är av intresse är ledningssystem inom 

inköpsfunktionen. Vi kan klargöra att tydlig struktur kring befogenheter, beslutsfattande och 

arbetsuppgifter är en viktig och central del inom inköpsorganisationen. Ledningssystem är ett 

inslag som krävs för att inköpsfunktionen och inköparnas arbete skall bli effektivt och 

företaget i sin helhet konkurrenskraftigt.  
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Slutligen har vi identifierat struktur som ett inslag inom inköpsfunktionen på Nolato 

MediTech. Inköpsfunktionens struktur är ett inslag som utgör hur inköpsfunktionen är 

uppbyggd på företaget. Det är strukturen som är grunden för inköpsfunktionen och vi vill 

därmed klargöra struktur som ett viktigt inslag. Vi syftar på struktureringen av inköparnas 

arbetsuppgifter, ansvar och befogenhet eftersom det kan bidra till tydlighet för både inköpare 

och medarbetare vem som ansvarar för vilka uppgifter. 

 

5.2.2 Tredje delsyftet 

Inköpsfunktionen 

Vi tycker oss kunna se att strukturen på Nolato MediTech utgörs av hybridkaraktär eftersom 

det finns en kombination av centraliserat, decentraliserat samt stab/linjeorganisation. 

Tolkningen av inköpsfunktionens hybridstruktur baserar vi på att de olika bolagen inom 

Nolatokoncernen har gemensamma behov av samordning av inköp. Det vi vill poängtera är att 

samordning av inköp bör ske i så stor utsträckning som möjligt eftersom det gynnar bolaget 

och koncernen i helhet. Något som framträder är att varje bolag har en affärsenhet som 

ansvarar för inköpsbeslut, vilket vi ser tyder på att det är decentraliserat inköp. På 

koncernnivå sker ett mer centraliserat inköp. Det baserar vi på att en grupp är tillsatt för att ta 

beslut kring strategiska och taktiska frågor som berör inköp för hela koncernen. Vidare kan vi 

urskilja en stab/linjeorganisation eftersom det finns inköp inom bolagen och koncerninköp 

parallellt där ansvar delas in i kategorier och där medarbetare är representerade inom 

funktionerna och bolagen. 

 

Inköpsfunktionen på företaget är en separat avdelning som arbetar med strategiskt och taktiskt 

inköp. Det vi kan se är att inköpsfunktionen har det övergripande ansvaret för inköp i stort. 

Något som framträder är att inköpsfunktionen fått en allt viktigare och mer central position i 

företaget vilket vi anser kommer kunna bidra till ökad konkurrenskraft för Nolato MediTech. 

 

Det framkommer att inköpsfunktionen har en arbetsfördelning av praktiska skäl där de har 

olika attesträtter och befogenheter i sin arbetsroll. Vi vill poängtera att det är viktigt för 

inköpsfunktionen att ha en tydlig grundstruktur där arbetsuppgifter och befogenheter är 

tydliga för att skapa effektivitet. Vi uppfattar att det understryks att inköpsfunktionen skall 

tillhandahålla god service och vara behjälpliga gentemot funktioner. Vår tolkning av den 
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service inköp ska erbjuda består av deras ansvar mot företaget att säkerställa material i tid till 

konkurrenskraftiga priser. 

 

Inköp 

Vidare har vi kunnat urskilja att det finns tydliga skillnader mellan inköparna vad gäller 

befogenheter, ansvarsområden samt arbetsuppgifter. En aspekt som är av intresse är att det 

inte finns några tydliga nivåer som respektive inköpare verkar inom gällande strategisk, 

taktisk och operativ nivå. Vi kan se att strategisk och operativ nivå finns men taktiskt nivå är 

något vi inte ser existerar inom inköpsfunktionen hos Nolato MediTech. Vi tror att det beror 

på det faktum att den strategiska och taktiska rollen ofta slås samman till den strategiska. Vi 

tycker oss kunna se att inköpsnivåer inte är tydligt utstakade bland inköparna och oenighet 

förekommer kring vilka specifika aktiviteter och arbetsuppgifter som ingår i respektive nivå. 

En förklaring till detta tror vi kan vara den breda terminologi som finns bland inköpare, vilken 

skiljer sig från företag till företag. En annan förklaring som vi tror kan bidra till att taktisk 

nivå inte implementerats är att det fortfarande kan vara en relativt teoretisk term. Å ena sidan 

är inköparna på Nolato MediTech i dagsläget endast tre stycken till antalet och vi upplever att 

arbetet fungerar väl utan tydliga gränsdragningar mellan nivåerna strategisk, taktiskt och 

operativt. Å andra sidan vill vi understryka att det är dessa gränsdragningar som är viktiga att 

beakta vid företagets framtida expandering, för att på så sätt kunna effektivisera 

inköpsfunktionen. Att ha tydliga gränsdragningar mellan nivåerna ser vi kan minimera och 

förebygga överlappande arbete. Med utgångspunkt från teori och analys tror vi att en taktisk 

nivå skapar tydligare struktur inom inköpsfunktionen vilket kommer resultera i effektivitet.  

 

Vi kan identifiera att inköpare 1 arbetar inom en strategisk nivå, vilket vi grundar på det 

strategiska ansvar, befogenheter samt beslutsroll som inköpare 1 har. Huvudansvar för 

leverantörer, kategoriansvarig, plats i ledningsgrupp samt delegering av arbetsuppgifter till 

andra inköpare är några av de arbetsuppgifter och ansvar som identifierats tillhöra inköpare 1. 

Vidare har vi kunnat identifiera att inköpare 2 befinner sig någonstans mellan den operativa 

och den taktiska nivån, eftersom personen i fråga arbetar med förhandlingar, inköp i form av 

mindre investeringar och råmaterial till produktion. Vi antar att personen kommer arbeta mer 

inom den taktiska nivån längre fram i tiden då flertalet operativa arbetsuppgifter i dagsläget 

kan bero på att inköpare 2 befinner sig i en inlärningsprocess i Nolato MediTechs 

inköpsarbete. Med utgångspunkt i teori och empiri ser vi att inköpare 3 befinner sig mellan 

taktisk och strategisk nivå, men mer åt den strategiska nivån. Detta eftersom inköpare 3 
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förhandlar med leverantörer, är delaktig i projekt, utformar inköpsspecifikationer samt är 

kategoriansvarig för förpackningsmaterial på koncernnivå.  

 

Vi tycker oss kunna se att beslut på Nolato MediTech fattas både vertikalt och horisontellt 

beroende på vilken typ av beslut det rör sig om. Vi stärker vår uppfattning av den vertikala 

strukturen då det framkommer att inköparna har olika roller, befogenheter och beslutsfattande 

och ledningsgruppen fattar stora och viktiga beslut som sedan förs vidare via 

avdelningscheferna till anställda inom respektive funktion. Vi kan också urskilja att många 

beslut fattas inom olika projektgrupper med en horisontell struktur. Projektgrupperna består 

av en sammansättning av personer från olika funktioner med rätt kompetens för det specifika 

projektet. Därmed ser vi att den horisontella strukturen yttrar sig då den involverar personer 

från olika funktioner, med olika roller, ansvarsområden, bakgrunder och erfarenheter. 

 

5.3.3 Forskningsfråga inklusive andra delsyftet 

Effektivitet inom inköpsorganisationen 

Vi har identifierat parametrarna mätning, kvalitet samt intern kommunikation som viktiga 

faktorer för att kunna effektivisera en inköpsfunktion. Vi bedömer att mätning är väldigt 

centralt inom inköpsfunktionen på Nolato MediTech, där det utförs mycket 

leverantörsutvärderingar och framkommer att leverantörsutveckling är av stor vikt. Något 

som framkommit är att inköpsfunktionen arbetar mycket med rapporter och listor i 

uppföljnings- samt förbättringssyfte. En aspekt som fångat vårt intresse är det mål som 

inköpsfunktionen har, att höja inköpsfunktionens betydelse och anseende ytterligare internt. 

Vi vill understryka att det vore fördelaktigt för inköpsfunktionen att kommunicera samt 

presentera mätetal utåt i företaget på ett mer lättförståeligt sätt. Vi ser att det kan öka intresset 

och förståelsen för inköpsfunktionen genom att påvisa den påverkan inköpsfunktionen har på 

den totala verksamheten. Detta skulle kunna öka motivationen i företaget och vi bedömer att 

det är ett bra sätt för att kunna skapa en mer effektiv inköpsfunktion. 

 

Något som framträder är att förberedande processer bör utföras mer noggrant för att skapa 

god kvalitet. Vi instämmer och anser att det skulle bidra till att inköparna kan spara tid och 

pengar samt undvika problem och konflikter med leverantörerna. Vi uppfattar dessutom att 

det understryks att om inköpsarbetet utförs på ett bra sätt innebär det att inköparna kan 

fokusera mer på orderläggning och kontrollera att leveranser sker i tid till rätt kvalitet. Här vill 

vi poängtera att om inköparna genomför förberedande processer noggrant genom att göra 
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tydliga specifikationer och avtal till leverantörerna kan logistikavdelningens resursåtgång 

effektiviseras. Vi bedömer att noggrannhet i ett tidigt skede också skulle effektivisera 

inköparnas resursåtgång eftersom de inte behöver ägna tid till att reda ut kvalitetskonflikter 

med leverantörerna. 

 

Med utgångspunkt i teori och analys kan vi se att en välfungerande kommunikation kan skapa 

effektivitet inom Nolato MediTechs alla delar. Om inköpsfunktionen skulle delge andra 

avdelningar order- och leveransbekräftelse för varor de lagt en anmodan på ser vi 

att  inköparna och medarbetarna sparar extra tid på att efterlysa och besvara förfrågningar om 

när varorna kommer att levereras. Något vi kan urskilja är att det förekommer mycket olika 

möten på Nolato MediTech vilket vi bedömer som ett effektivt kommunikationssätt då olika 

funktioner får en överskådlig bild över företaget i stort, inte minst inköpsfunktionen. Genom 

de möten som sker tror vi att eventuella missförstånd mildras. Med utgångspunkt i teorin, där 

det framkommer att inköpsfunktionen spenderar mer tid på intern kommunikation än extern, 

ser vi att den interna kommunikationen bör prioriteras något mer inom inköpsfunktionen, 

eftersom vi kan identifiera att den i dagsläget kan förbättras. 

 

Något som framkommit är att långa ledtider är en stor utmaning för företaget då det läggs 

mycket kommunikation kring att åtgärda problematik kring ledtider. Företaget hade gynnats 

av att lägga mer vikt vid att förbättra sin kommunikation gällande ledtider då fokus hade 

kunnat riktas till andra områden av högre prioritet. 

 

Förbättringsmöjligheter för inköpsfunktionen 

Som vi tidigare nämnt i slutdiskussionen har vi identifierat att det finns en oenighet kring 

vilka arbetsuppgifter som tillhör respektive inköpsnivå när det gäller strategisk, taktisk och 

operativ nivå. De olika erfarenheter och bakgrunder inköparna har kan vara resultatet av de 

olika uppfattningarna och benämningarna. Vår uppfattning är att inköparnas arbetsfördelning, 

ansvar och beslutsfattande fungerar väl i dagsläget. Eftersom det är tre inköpare på företaget 

fungerar delegeringen och överlappande arbete förekommer inte i någon stor utsträckning. 

Med detta sagt tycker vi att det vore en god idé att i framtiden utföra gränsdragningar mellan 

inköparna utifrån strategiskt, taktiskt och operativt. Ju större inköpsfunktionen blir och ju mer 

företaget växer, desto mer krav kommer ställas på inköparna. Det vi vill poängtera är att en 

gränsdragning av detta slag innebär att dubbelarbete kan undvikas. Genom att på ett tydligt 



	

60 

	

sätt särskilja inköparnas arbetsuppgifter, ansvar och beslutsfattande kan inköpsfunktionen hos 

Nolato MediTech bli mer effektiv. 

 

Vi bedömer att en förutsättning för att kunna utveckla inköpsarbetet på Nolato MediTech är 

främst att inköparna blir fler till antalet än vad de är i dagsläget. Med utgångspunkt i teori och 

empiri kan vi se att det hade gynnat företagets inköpsavdelning då arbetsuppgifter och ansvar 

hade fördelats på fler personer. Därmed kan respektive inköpare fokusera mer på sin roll. 

Något som framträder är att logistik och inköp arbetar nära varandra, där logistik utför en stor 

del av det operativa arbetet. Vi bedömer att det fungerar väl men att det vore en god idé för 

inköpsfunktionen att anställa fler inköpare som är ansvariga för att det operativa arbetet hos 

logistik skall bli effektivare. Vid eventuella problem som uppstår hos logistikavdelningen har 

den operativa inköparen den främsta kontakten med avdelningen. Vid problem utanför den 

operativa inköparens befogenhet kan ärendet överlämnas till ansvarig inköpare.  

 

Något som fångat vår uppmärksamhet är att Nolato MediTech i dagsläget inte har ett intranät. 

Då vi kunnat urskilja att den interna kommunikationen anses kunna bli bättre, är vår 

uppfattning att ett intranät hade kunnat underlätta och förbättra den. Ett intranät hade 

underlättat informationsspridning mellan funktioner och viktig information når ut till alla som 

gynnas av att ta del av den. Intranätet kan innehålla allmän information till Nolato MediTechs 

medarbetare. Kritiska situationer kan snabbt och enkelt förmedlas till samtliga enheter, 

kommunikation mellan individer kan underlättas och påminnelser samt nyheter kan delges. 

 

5.3 Övriga tankar och reflektioner 
Trots att inköpsarbetet idag har fått en ökad strategisk betydelse och påverkar företags resultat 

i hög grad har vi identifierat att det finns begränsat med litteratur på området. Med den stora 

betydelse som flera författare har tillskrivit inköp hade vi förväntat oss en större tillgång på 

forskning och det skall bli intressant att se hur utvecklingen inom området kommer att se ut i 

framtiden. Med dagens teknologi finns det goda förutsättningar för att inköpsarbetet skall 

kunna förenklas och utvecklas genom avancerade program för exempelvis bedömning och 

uppföljning. Även om vår studie inte går att generalisera på andra företag finns det lärdomar 

att dra av de gränsdragningar vi menar kan leda till ett effektivare inköp. Vårt bidrag till 

forskningen öppnar upp tanken kring en tydligare strukturering av inköpsnivåerna vilket kan 

vara av nytta att ha i beaktande för andra företag än enbart Nolato MediTech. 
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BILAGA 1 – Intervjufrågor till medarbetare inom inköpsavdelningen 
 
Inledande frågor 
Vilken befattning har du? 
Hur länge har du varit i företaget? 
Vilka arbetsuppgifter och ansvar har du? 
Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? 
Hur ser ditt dagliga kontaktnät ut? Vilka personer är viktiga? 
  
Inköpsfunktionen 
Hur arbetar ni på avdelningen? 
Har ni olika ansvarsfördelningar och befogenheter? Hur ser detta ut? 
Sitter inköp med i ledningsgruppen? 
Hur tycker du att avdelningen bidrar till företagets totala prestation? 
Vilka olika slags inköp finns det hos er? 
 
Inköp 
Vem sköter förhandlingar med nya och befintliga leverantörer? 
Uppfattar du att ert inköp sker på olika nivåer? Hur? Vilka? 
Vad är enligt dig strategiskt inköp och vad är dess uppgift? 
Vilken inköpsnivå upplever du att du arbetar inom? 
Finns det olika beslutsgrupper på företaget? Vilka? 
Hur fattas beslut?   
Vilka anser du vara de tre viktigaste aktiviteterna inom inköpsprocessen? 
Vilka är involverade i de viktigaste aktiviteterna? 
Vad är prioriterade arbetsuppgifter? 
I vilken ordning är prioriteten? 
Hur delegeras ansvar och befogenheter på er avdelning? 
Hur agerar du om din arbetsuppgift hamnar utanför din befogenhet? 
Hur upplever du att delegeringen fungerar? 
Vem ansvarar för kvalitén på ditt arbete? 
 
Effektivitet 
Hur ser arbetet och kommunikationen ut med andra avdelningar på företaget? 
Hur upplever du att den interna kommunikationen är? 
Vilka kommunikationskanaler använder du? I vilken situation används dessa? 
Hur mäter ni inköpsaktiviteter? 
Hur ser ni att ni uppnått de mål som finns för inköpsavdelningen?  
Vad finns det för rutiner när leveranser avviker? 
Finns det något område du ser förbättringspotential inom avdelningen? 
Anser du att du får vänta länge tills du får tillbaka ett ärende från en annan part? 
 
Vilken inköpsnivå anser du att följande arbetsuppgifter tillhör? 
Fakturahantering 
Fastställa inköpsspecifikationen 
Kontraktera leverantörer 
Orderläggning 
Leverantörsutveckling 
Utvärdera och välja nya leverantörer 
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BILAGA 2 – Intervjufrågor till medarbetare utanför inköpsavdelningen 

Inledning 
Vilken befattning har du? 
Hur länge har du varit i företaget? 
Vilka arbetsuppgifter och ansvar har du? 
Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? 
Hur ser ditt dagliga kontaktnät ut? Vilka är viktiga? 
 
Inköpsfunktionen och inköp 
Vad anser ni är inköpsavdelningens uppgift? Hur arbetar de? 
Vad är den allmänna uppfattningen av inköpsavdelningen? 
Vad finns det för förbättringsmöjligheter för inköpssamarbete med andra avdelningar? 
Vilka krav har ni på inköp? Vilka förväntningar finns? 
Vilka inköpsnivåer uppfattar du att det finns på inköpsavdelningen? 
Finns det något inköp kan förbättra? Isåfall vad? 
Vad anser du är viktigast för en inköpsorganisation? 
 
Effektivitet 
Hur ser arbetet och kommunikationen ut med inköpsavdelningen? 
Vad är det som kommuniceras och hur används den informationen? 
Har ni något samarbete med inköp vid avvikande leveranser? Hur fungerar detta? 
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BILAGA 3 – Intervjuguide till medarbetare inom inköpsfunktionen 
 

Ämne Fråga Stödpunkter 

Öppningsfråga Förtydliga syfte samt 
forskningsfråga  

Syfte, forskningsfråga 

Inköpsfunktion Hur arbetar ni på avdelningen? 
Har ni olika ansvarsfördelningar 
och befogenheter? 
Sitter inköp med i 
ledningsgruppen? 
Hur tycker du att avdelningen 
bidrar till företagets totala 
prestation? 

• Inköpsfunktionens 
organisation och struktur 

• Inköpsfunktionens roll och 
ansvar 

Inköp Vem sköter förhandlingar med 
nya/befintliga leverantörer? 
Uppfattar du att ert inköp sker på 
olika nivåer? Hur? Vilka? 
Vilken inköpsnivå upplever du att 
du arbetar inom? 
Finns det olika beslutsgrupper på 
företaget? Vilka? 
Vilka är involverade i de 
viktigaste aktiviteterna? 
Hur delegeras ansvar och 
befogenheter på er avdelning? 

• Inköpsnivåer 
• Strategiskt inköp 
• Taktiskt inköp 
• Operativt inköp 
• Beslutsfattande  

Effektivitet Hur ser arbetet och 
kommunikationen ut med andra 
avdelningar i företaget? 
Hur upplever du att den interna 
kommunikationen är? 
Hur mäter ni inköpsaktiviteter?  
Hur ser ni att ni uppnått de mål 
som finns för inköpsavdelningen?  
Anser du att du får vänta länge 
tills du får tillbaka ett ärende från 
en annan part? 

• Mätning 
• Kvalitet 
• Intern kommunikation 
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BILAGA 4 – Intervjuguide till medarbetare utanför inköpsavdelningen 
 

Ämne Fråga Stödpunkter 

Öppningsfråga Förtydliga syfte samt 
forskningsfråga 

Syfte, forskningsfråga 

Inköpsfunktion Vad anser ni är 
inköpsavdelningens uppgift? Hur 
arbetar de? 
Vad är den allmänna uppfattningen 
av inköpsavdelningen? 
Vad finns det för 
förbättringsmöjligheter för 
inköpssamarbete med andra 
avdelningar? 

• Inköpsfunktionens 
organisation och struktur 

• Inköpsfunktionens roll och 
ansvar 

Inköp Vilka krav har ni på inköp? Vilka 
förväntningar finns? 
Vilka inköpsnivåer uppfattar du att 
det finns på inköpsavdelningen? 
Finns det något inköp kan 
förbättra? Isåfall vad? 
Vad anser du är viktigast för en 
inköpsorganisation? 

• Inköpsnivåer 
• Strategiskt inköp 
• Taktiskt inköp 
• Operativt inköp 
• Beslutsfattande  

Effektivitet Hur ser arbetet och 
kommunikationen ut med 
inköpsavdelningen? 
Vad är det som kommuniceras och 
hur används den informationen? 
Har ni något samarbete med inköp 
vid avvikande leveranser? Hur 
fungerar detta? 

• Kvalitet 
• Intern kommunikation 

 


