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Sammanfattning 

Det är känt sen länge tillbaka att inköp och försörjningskedjan har en väsentlig 

påverkan på företags lönsamhet. Ett företags konkurrenskraft beror i stor del på 

dess val av partnerföretag. Därför är noggrant urval av leverantörer och rätt 

leverantörsbas viktigt för företagets framtid. Inköpsavdelning idag har för uppgift 

att ingå avtal men även underhålla relationer med företagets leverantörer. Innan 

ingick inte denna uppgift i ansvarsområde för inköpspersonal. Det vill säga 

arbetsuppgifter har förändrats på grund av ändrad syn på leverantörer och dess stora 

påverkan.  

Arbetet utförs på ett tillverkande företag inom stålbyggnadsbranschen. Ett 

studiebesök utfördes på företaget där intervjuer genomfördes med inköpschef och 

inköpare från tre inköpskategorier. Med hjälp av personalen kunde 

prestationskriterier för respektive kategori tas fram.  

I mallen som har framställts för leverantörsbedömning används viktade kriterier, 

Kraljic matris och inköpspolicy. Policyn säkerställer att leverantörer uppfyller alla 

krav som ställs av företaget med hänsyn till kvalité, miljö och hållbarhet. För att 

presentera hur mallen fungerar användes en leverantör för en av 

inköpskategorierna. Leverantören uppfyller alla obligatoriska krav och hamnar i ett 

önskat läge i Kraljic matris. Leverantören anses därför vara lämplig för långsiktiga 

sammarbeten. Modellen testades även på fem andra leverantörer, där fyra av de är 

olämpliga för ett långsiktigt sammarbete. En leverantör är obesvarad eftersom 

inköpspolicy saknas för denna leverantör. Då företaget i verkligheten har 

information om många leverantörer att bedöma och utvärdera mot varandra 

användes enbart sex leverantörer, två utav varje kategori.  

Resultatet visar vilka leverantörer som är godtagbara och enklare att samarbeta 

med. I slutet av rapporten tas det fram rekommendationer som har för syfte att 

förbättra befintlig inköpsprocess. 
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Summary 

It is well known that purchasing and supply chain have a significant impact on 

corporate profitability. The competitiveness of a company is largely due to its 

choice of partner companies. Therefore, precise selection of suppliers and the right 

supplier base is important for the future of the company. Purchasing department 

today has the task of entering into agreements but also maintaining relationships 

with company’s suppliers. Before, this was not included in the responsibility of the 

purchasing staff. Tasks have changed due to changed views on suppliers and its 

significant impact.  

The work is carried out at a construction company. A study visit was conducted at 

the company where interviews were conducted with the purchasing manager and 

other involved persons. With the help of the staff, criteria for each category could 

be developed.  

The model that has been prepared for supplier assessment uses weighted criterias, 

Kraljic matrix and purchasing policy. The policy ensures that suppliers comply with 

all terms set by the company about long-term and sustainability. To present how the 

model works in practice, a supplier for one of the purchasing categories was used. 

The supplier meets all mandatory requirements and ends at a desired location in the 

Kraljic matrix. Therefor it is suitable for long-term cooperation. The model was 

also tested on five other suppliers, four of them was unsuitable for long-term 

cooperation. One of the suppliers is unanswered because of missing purchasing 

policy. Since the company has many suppliers to assess and evaluate against each 

other, there have been a total of six suppliers in the results, two of each purchasing 

categories.  

The result shows which suppliers are acceptable and easier to collaborate with. At 

the end of the report recommendations are made that aim to improve the current 

purchasing process.  
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Abstract 

Inköp och leverantörsval påverkar företags konkurrenskraftighet. För att behålla sin 

position på marknaden och skapa långsiktiga relationer måste företag välja rätt 

partnerföretag. Företag kan uppnå sitt mål med leverantörsrelationer med hjälp av 

begränsat antal samarbetspartner, rätt bedömning och segmentering av leverantörer. 

Inköpsprocess och bedömningsmetod studerades på ett fallföretag för att erhålla 

information om ett nuvarande läge som sedan med hjälp av teori kunde 

operationaliseras och analyseras. Detta görs i huvudsak med hjälp av Multi-Criteria 

Decision Making, Kraljic matris och inköpspolicy. 

Resultatet presenterades med hjälp av sex leverantörer. För att leverantörerna ska 

vara godtagbar skall alla ‘obligatoriska’ krav uppfyllas i inköpspolicyn och erhålla 

ett önskat läge i Kraljic matris. 

Nyckelord: Kraljic matris, leverantörsbedömning, standardiserad 

bedömningsmall, inköpsprocess, Multi-Criteria Decision Making, Analytical 

Hierarchical Process, BFP-Bedömningsmall för produktleverantörer. 
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Förord 

Detta arbete är den slutliga examinationen på universitetsutbildning för 

högskoleingenjörer inom Industriell Ekonomi på Linnéuniversitetet. Studien 

utfördes på ett företag vid namnet Llentab AB och är belägen i Kungshamn.  

Vi vill tacka Ann-Christin Bergman, HMS- och kvalitetschef på Llentab, som har 

välkomnat oss varmt i Kungshamn och introducerade oss till ämnet. Sen vill vi 

tacka inköpschef Rickard Askman som gav oss detaljerade uppgifter om 

inköpsprocessen på företaget och var tillhjälp under hela arbetets gång. Vi vill tacka 

även hela inköpsavdelningen för deras samarbetsvilja med oss och deras ägnade tid 

för att vi skulle kunna ställa alla frågor angående olika inköpskategorier på 

företaget. 

Ett stort tack vill vi dedikera till vår handledare Lars Ericson och även Anders 

Ingwald, Doktor i systemekonomi, som stöttade oss under studiens gång, svarade 

på alla våra tekniska frågor samt gav kommentarer som förbättrade arbetet 

väsentligt.  

Särskild tack till vår examinator Mirka Kans, Docent i systemekonomi som hittade 

tid för att besvara våra frågor i tidigt skede av arbetet, då när vi behövde det som 

mest. 
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1 Inledning 

I detta kapitel introduceras läsaren till studiens ämne. I det första avsnittet 

presenteras allmän introduktion till ämnet och dess betydelse på verksamhetsplan. 

Därefter introduceras läsaren till problemdiskussion och problemformuleringen. 

Sedan tas upp studiens syfte och mål. Till slut redogörs avgränsningar som gjordes 

i studien.  

 
 

1.1  Bakgrund 

 

Inköp och försörjningskedja är kända sen länge tillbaka i tiden. Dessa funktioner 

har fått störst betydelse under kapitalism och kolonialism (Wang, 2007). För att 

vara konkurrenskraftig på dagens marknad behövs det en väl fungerande 

inköpsprocess. En kritisk faktor för företag är leverantörsbasen (Handfield, 2009). I 

dagens samhälle är det enklare att hitta nya leverantörer eftersom många 

försörjningsföretag finns på en e-marknad (Skoog och Widlund, 2001). 

Leverantörer påverkar verksamheten genom att bidra till slutproduktens kvalité. Det 

i sin tur påverkar företagets rykte. Även stora och världskända verksamheter kan 

förlora sin position på marknaden på grund av brist på kvalité och missnöjda 

kunder. Leverantörer påverkar också företagets ekonomi. Det kan göras stora 

besparingar vid ett tätt samarbete med sina leverantörer (Handfield, 2009). Många 

företag lägger stora resurser på råmaterial, ända upp till hälften och mer av sin 

omsättning. Därför räknas varje krona som sparas vid inköp (Skoog och Widlund, 

2001). Om leverantören involveras i ett tidigt skede av produktutveckling kan tid 

och finanser reduceras (Handfield, 2009).  

 

Allt som görs på företag ska göras med tanke på kundtillfredsställelse, effektivitet 

och lönsamhet. Detta just för att dessa faktorer möjliggör för företagets stabilitet, 

utvecklingsbarhet och långsiktiga tillvaro på marknaden. Därför är det viktigt att 

välja rätt leverantörer som också har dessa värderingar i sitt vardagliga arbete. I 

bedömningen av sina leverantörer är det betydelsefullt att se över leverantörernas 

effektivitet och kapacitet men även den finansiella förmågan (Skoog och Widlund, 

2001). 

 

En traditionell uppgift för inköpare består av att ingå avtal med leverantörer. Men 

dagens stora och ledande företag inser att inköpsavdelningen har fler viktiga 

områden att beakta. När alla tekniska verksamhetsgrenar har effektiviserats blir 

nästa steg att förbättra leverantörsrelationer. En väl fungerande kommunikation och 

ett väl fungerande samarbete med leverantörer kan resultera i minskning av ledtider 

vid innovation av nya produkter, förbättring av komponents kvalité och leveranser i 

tid. En ny uppgift som läggs på inköpsavdelningen är vårdnad av 

leverantörsrelationer (Van Weele, 2012). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Byggbranschen har stor stor inverkan i samhället, byggprojekt inom stål, betong, trä 

och infrastruktur är de främsta som pratas om. Byggbranschen är ett område där 

utvecklingar och ändringar inte sker omedelbart och är svåra att genomföra. Detta 

resulterar i dålig kommunikation bland olika parter och bär med sig finansiella 
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förluster för alla engagerade företag. Dålig kommunikation kan leda till 

missförstånd och bristande kvalité därför är det väldigt viktigt att ta hänsyn till sina 

leverantörer. Särskild när det handlar om byggbransch där kvalité är kopplad till 

säkerhet. En bra leverantörsbas är väsentlig för varje företag dock i vissa områden 

är det viktigare. Byggbransch har alltid varit konservativ som har påverkad dess 

arbetssätt. Här har det valts leverantörer med lägsta pris då vinstmarginalen i 

branschen är väldigt låg. Men det kan leda till alltför dåligt kvalité. Den strategin 

kan vara en kortsiktig lösning men inte tillräckligt bra för en långsiktig strategi. Det 

behövs bättre metoder för dokumentation vid inköp. Dokumentation leder till större 

medvetenhet och kontroll av sin inköpsprocess. Detta i sin tur kan leda till bättre 

val och relation till sina leverantörer (Ferreira, 2015). 

 

1.3 Problemformulering 

Hur kan en leverantörsbedömning av produktleverantörer genomföras med hänsyn 

till krav som kvalité, miljö och hållbarhet samt prestationskriterier inom 

stålbyggnadsbranschen? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att få kunskap angående leverantörsbedömning på 

produktleverantörer och dess betydelse för företag inom stålbyggnadsbranschen. 

 
1.4.1 Teoretisk relevans 

Teoretisk relevans i denna studie är att bidra med kunskap till 

stålbyggnadsbranschen genom förståelse på hur prestationskriterier och krav som 

kvalité, miljö och hållbarhet kan påverka bedömning av produktleverantörer. 

Studien skall även stimulera till vidare forskning för bedömningsmetoder av 

produktleverantörer i byggbranschen. 

 
1.4.2 Praktisk relevans 

I studien skall ett fallföretag med behov av en ny bedömningsmall för 

produktleverantörer undersökas. Det kommer att samlas in information om 

nuvarande bedömningsmetod för att identifiera problemet. Med hjälp av empirisk 

information kommer teoretiska metoder att analyseras för att lösa problemet. 

 

1.5 Mål 

 

Målet med studien är att ta fram en detaljerad och genomtänkt bedömningsmall för 

produktleverantörer. Bedömningsmallen skall bidra med en standardiserad och 

planerad metod för att utvärdera produktleverantörer. Mallen skall betrakta kvalité, 

miljö och hållbarhet aspekter.  

 

Detta görs genom att samla information om företagets nuvarande inköpsprocess för 

att ta fram en passande modell som sedan skall tillämpas. Avslutningsvis är målet 

att framhäva rekommendationer för förbättrad inköpsfunktion. 
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1.6 Avgränsningar 

Arbetet kommer fokusera på utveckling av en ny bedömningsmetod av 

produktleverantörer. Avgränsningen i studien är att hänsyn enbart tas till de första 

stegen i inköpsprocessen och inte i hela försörjningskedjan. Leverantörer som 

granskas i studien levererar produkter och material, inga tjänsteleverantörer skall 

beaktas i studien. På grund av begränsat antal veckor kommer verifiering av 

resultatet på andra företag vara omöjlig. Tillgång till viss data och resurser kan vara 

begränsad från företagets sida som påverkar mängden och kvalitén på information 

som används som input i empiridelen.  
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2 Metod 
___________________________________________________________________ 

Det här kapitalet presenterar olika metoder och synvinklar som kan användas i 

objektiv forskning. Delar som ingår i metodavsnittet är olika slags studier, 

vetenskapligt betraktelsesätt, vetenskapligt angreppssätt, vetenskaplig 

forskningsmetod, källor, datainsamling och informationskontroll. Slutstycket av 

varje delavsnitt ger en beskrivning av vilka arbetssätt som kommer att 

implementeras i studien. Metod avsnittet avslutas med en beskrivning av studiens 

genomförande och en sammanfattande figur på metodkapitlet. 

___________________________________________________________________ 

 

2.1  Olika slags studier 

 

Det finns olika typer av studier, de flesta studier kan klassificeras beroende på hur 

mycket kunskap man har om ett visst område. Att lyckas förmedla kunskap i en 

studie är lika viktigt för offentligheten som för forskarna. Valet av vilken 

undersökning som kommer att genomföras är grunden till studiens kunskapsnivå 

(Patel och Davidsson, 2011). 

 

En explorativ ansats i en studie innebär att forskarna har begränsad kunskap om ett 

visst område, detta kallas för utforskande studie. Syftet med en utforskande studie 

är att skapa kunskap i så stor omfattning som möjligt om ett visst område genom att 

utforska och upptäcka. Problemområdet behandlas oftast i omfattande drag med 

explorativa ansatser eftersom kunskapen behöver utvecklas allsidigt för eventuellt 

fortsatta studier. Ett annat undersöknings sätt är så kallade beskrivande 

undersökningar, forskarna har i en sådan undersökning en högre kunskapsnivå. Ett 

exempel är att klassificera, kategorisera eller beskriva egenskaper hos individer 

eller situationer genom insamlade data och inte behöva utgå från teorier. Dessa 

studier kallas även för deskriptiva studier. När forskarna inom ett problemområde 

utvecklat kunskapsnivån ännu mer omfattande är en förklarande studie, som är den 

vanligaste typen som används. Syftet med denna är att kunna beskriva hur olika 

faktorer är kopplade till och påverkar varandra. Oftast har en sådan studie en 

teoretisk bas som skall stadga experimentella ansatser som oftast utförs, 

signifikansen är att kunna analysera orsaksförhållanden. Dessa kallas för 

explanativansats (Patel och Davidsson, 2011). 

 

Författarna i denna studie har tidigare behandlat liknande projekt inom samma 

forskningsområde, därför är kunskapsnivå relativt måttlig. Det lämpliga valet i 

denna studie kommer vara en explanativ ansats, det vill säga en förklarande 

undersökning. Författarna eftersträvar även att vidga sina kunskapsgränser under 

studiens gång. 

 

2.2 Vetenskapligt betraktelsesätt 

 

Synsätt i vetenskapliga sammanhang är en viktig faktor att ta hänsyn till. 

Skillnaderna mellan olika synsätt kan vara markant skiljbara men de kan även vara 

snarlik varandra. Det kan handla om att uppfatta världen, människan, vetenskapen 

eller sådant som gäller kunskap på helt olika sätt. Olika beaktelsesätt beror på hur 
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kritisk forskarna granskar information och data som finns till hands. De två 

vanligaste betraktelsesätten är positivism och hermeneutik. Positivism utvecklades 

av den franske sociologen Auguste Comte som var aktiv under mitten av 1800-talet 

och är ett synsätt som accentuerar att vetenskap ska baseras på fakta. Målet med 

positivism var att skapa vetenskaplig metod som var i samma omfattning för alla 

vetenskaper. För att skilja vetenskap från icke vetenskap skapades 

verifierbarhetsprincipen, som kan tolkas approximativt att teoretiska påståenden 

skall kunna överföras till verifierbara anmärkningar (Patel och Davidsson, 2011). 

 

Vidare hade sociologen Auguste Comte en avsikt att kunna skapa ett utvecklande 

samhälle med hjälp av vetenskap som var positiv, vilket positivism har fått sitt 

namn ifrån. För att kunskapen som erhållits skall vara positiv bör den vara verklig, 

nyttig och tillgänglig för människans intellekt och sinne, genom prövningar och 

iakttagelser. Något som är betydelsefullt i positivism är att hantera känslor och egna 

tankar utanför vetenskapliga beprövningar, det vill säga en objektiv forskare som 

inte tillåter att resultatet påverkas av mänskliga faktorer (Patel och Davidsson, 

2011). 

 

Hermeneutik har ett synsätt där tolkningen är centrerad och är idag en allmän 

metodologi för humanvetenskap, till exempel tolkningar av religiösa texter inom 

religionsvetenskap eller litterära skrifter inom litteraturvetenskap. I hermeneutik är 

synsättet till stor del subjektiv om världen, synvinklar och diverse tolkningar som 

existerar är mer centrerade i dess synsätt, det vill säga raka motsatsen till 

positivism. I hermeneutik jobbar forskare istället med att associera sig i olika 

människors synsätt på ett specifikt ämne och utvärderar. En annan faktor som 

forskare vanligtvis inom hermeneutik tillämpar är att ta hänsyn till egna tankar och 

känslor i forskningen (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014). 

 

I studien kommer både positivism och hermeneutik att tillämpas som beaktelsesätt. 

Den framtagna bedömningsmallen skall kunna verifieras praktiskt av 

inköpspersonalen och även baseras på teoretiska bedömnings verktyg. Det 

hermeneutikiska betraktelseättet kommer även användas i studien då resultatet av 

undersökningsfrågan kan påverkas av personal på inköpsavdelningen i form av 

motivering av prestationskriterier. Även författarnas tankar kommer att tas hänsyn 

till då det tas fram en vis mängd teorier om bedömningsverktyg.  

 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

 

Under vetenskapligt angreppssätt framställs relationen mellan teori och empiri, 

främst termer som deduktion, induktion och abduktion som forskare kan arbeta med 

för att relatera teori och empiri. Vetenskapligt angreppssätt kan tydliggöras med 

faktum att forskare bedriver forskning med att framhäva de teorier som finns idag 

till verkligheten och hitta relationen mellan dessa. Deduktion är ett arbetssätt som 

innebär att forskaren utifrån befintlig teori utvecklar en hypotes som i sin tur skall 

leda till bevis och empiriskt prövas för att framställa slutsatser. Teorin som används 

har redan fått bestämma vilken information som samlas in, hur den ska tolkas och 

hur resultatet skall relateras till teorin. Vilket utesluter att nya iakttagelser upptäcks 

av forskarna i studien. Fokus i deduktivt arbetssätt ligger på att “följa bevisandets 

väg” (Patel och Davidsson, 2011). 
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Induktivt arbete formulerar teori utifrån observerad händelse och 

forskningsområde. Det problematiska med induktivt arbetssätt är att forskare utgår 

från ett begränsat område som sedan blir grunden till ny teori. Vetenskaparen har då 

ingen kunskap om teorins omfattning då den är tillämpad bara till ett fall eller ett 

område. Det empiriska underlaget för skriven teori kan kanske appliceras på bara 

det specifika fallet, tidpunkten eller begränsad del av samhället (Patel och 

Davidsson, 2011).  

 

Abduktion är till största del en sammansättning av induktion och deduktion, detta 

vetenskapliga angreppssätt påbörjar processen med induktion som sedan skiftar till 

ett deduktivt stadium. Arbetssättet har ett utgångsläge i att formulera en förklarande 

hypotes till det enskilda fallet. Hypotesen prövas sedan i det deduktiva stadiet på 

nya fall för att uppnå en mer generell hypotes. Det abduktiva arbetssättet är ett mer 

fördelaktigt angreppssätt eftersom forskaren inte behöver strikt arbeta med 

deduktivt eller induktivt angreppssätt. Dock finns risken att forskaren väljer att 

arbeta med studier utifrån tidigare erfarenheter i, vilket påverkar den objektiva 

synen i forskningen (Patel och Davidsson, 2011). 

 

Studien kommer genomföras med abduktivt angreppssätt. Det innebär att 

författarna kommer inledningsvis introduceras till problemet. Därefter kommer 

relevant fakta och teorier samlas in för att få inblick i ämnet. Sedan kommer mer 

utförlig insamling av empirisk data utföras. Nästa steg blir ytterligare upplysning 

inom ämnet och insamling av detaljerad data samt prövning av teoretiska modeller 

för att kunna svara på undersökningsfrågan. 

 

2.4 Vetenskaplig forskningsmetod 

 

Det förekommer olika metoder som leder till olika resultat. Val av relevant metod 

baseras på förväntade resultat och tillgängliga resurser. Det finns två 

huvudkategorier i forskningsmetodik, kvalitativa och kvantitativa metoder. Båda 

metoderna har till syfte att främja undersökningens ämne. Kvantitativa metoder 

används ofta till statistik. Syftet med denna är att omvandla insamlad information 

till siffror som sedan kan presenteras i form av diagram. Det behövs stor mängd 

data, oftast från enkäter med några svars möjligheter, för möjliggöra analysen och 

tolkningen. Forskaren är passiv under undersökningens gång (Holme och Solvang, 

1997). En enkät är strukturerad men den ger inte lika mycket information som 

intervjuer (Bell, 2016). Kvalitativa metoder har till syfte att gå in i detaljer. Den är 

mer beskrivande än kvantitativa metoder, där igenom kan man få en helhetsbild och 

som forskare är man delaktig i undersökningen. Den mest använda formen för 

insamling av information är detaljerade intervjuer. Då resurser är begränsade i de 

allra flesta fall intervjuas det bara några fåtal respondenter. Intervjuer är 

tidskrävande dock behövs det inte något särskilt förberednings arbete. 

Undersökaren vill få fram avvikelser och låter respondenten prata utan några fasta 

frågor (Holme och Solvang, 1997). Fördelen med intervjuer är dess flexibilitet, från 

ett svar ställs nästa fråga. Intervjuaren har stor frihet och kan få fram känslor hos 

respondenten. I en intervju är det lätt att läsa av respondenten som i sin tur kan 

avslöja verkliga sinnesstämning. Det är viktigt att informera involverade om vad 
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studien går ut på och hur intervjun går till, respondenter skall vara medvetna om 

hur och vad informationen från undersökningen kommer användas till (Bell, 2016). 

 

För att fördjupa författarnas kunskaper i fallstudien kommer den kvalitativa 

forskningsmetoden användas. Detta görs för att undersökningsfrågan inte har en 

entydig lösning. För att samla den kvalitativa informationen kommer djupgående 

intervjuer utföras. Detta skall göras med ett begränsat antal personer från 

inköpsavdelningen på fallföretaget. För att inte begränsa studien till enbart ett fall 

kommer viss input generalliseras i den framtagna bedömningsmallen, då den skall 

vara tillämpbar inom stålbyggnadsbranschen. 

 

2.5 Källor 

 

Källor är information som stödjer eller ifrågasätter problem eller hypotes. Tid för 

letande efter källor är oftast tidsbegränsad, därför kan skumläsning och begränsad 

mängd av material eller böcker vara till stor hjälp. Källor delas in i tre olika 

kategorier primära källor, sekundärakällor och tretiära källor (Booth, 2004). 

Primära källor är den data som inte är bearbetad av någon annan än författaren själv 

(Booth, 2004, Kylén, 2004). Sekundärakällor är sådana dokument som 

forskningsrapporter, artiklar och böcker. Primärdata är grunden för 

sekundärdokument. Den sista nämnda typen av källor är tretiära källor som utgår 

från sekundära källor. Då dessa böcker och artiklar omformulerar och förenklar 

befintliga studier bör de inte användas som stöd för en hypotes i något 

forskningsarbete (Booth, 2004). 

 

Denna studie kommer att behandla primära- och sekundära källor. De primära 

källorna kommer att korresponderas med empirisk data som kommer att samlas in 

och presenteras i empiri avsnittet. I empiri avsnittet kommer fallföretagets 

inköpsprocess och liknande kvalitativ data att presenteras. Datan planeras att 

erhållas med intervjuer, observationer och fysisk data om nuvarande 

bedömningsmetoder. Anledningen till att empiri avsnittet behandlas med primära 

källor är för att den verklighet som existerar idag är det önskvärda att behandla. 

Studien genomförs som en fallstudie, därför är det nödvändigt att empirisk data 

behandlas som primära källor. Det anses vara ett ofrånkomligt krav att uppfylla i 

denna studie. De sekundära källorna kommer att användas för att vidga 

kunskapsgränserna inom ämnesområdet och kommer att kritiskt betraktas. 

Sekundära källorna förblir att behandlas i introduktion-, metod- och teori avsnittet. 

De sekundära källorna kommer att tillämpas med en  kombination av litteratur och 

vetenskapliga artiklar. 

 

2.6 Datainsamling 

 

Det finns fyra metoder för att få svar på en fråga. Dessa är intervjuer, enkäter, 

observationer och litteraturstudier. Valet av metod beror på forskarens preferens, 

resurser och tillgänglighet. Alla dessa metoder ger olika informationer (Kylén, 

2004).  

 
Intervjuer används mycket för att lära känna respondentens tankar och åsikter. 

Intervjuer definieras som ett möte med en person eller en grupp (Kylén, 2004). 
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Urval av intervjupersoner är viktig för undersökningens trovärdighet. Därför ska 

urvalet ske systematiskt och vara noggrant genomtänkt. Kriterier för personer som 

ska delta i intervjun ska definieras innan urvalet genomförs (Homle, 1997). Det är 

inte bara intervjupersoners åsikter som har inflytande på undersökningens resultat. 

Intervjuade anger olika svar beroende av intervjuarens kön eller ålder (Kylén, 

2004). 

 

Intervjuer kan variera tidsmässigt. Korta intervjuer upp till tjugo minuter kan räcka 

för att kunna prata om en uppföljning av något projekt. När syftet med intervjun är 

att gå på djupet inom flera områden är det vanligt att intervjun tar allt från fyrtio 

minuter och uppåt. De korta intervjuerna är strukturerade och har till syfte att 

besvaras med förberedda frågor. Medan längre intervjuer är mer öppna och inte lika 

strukturerade, det finns enbart några frågeområden som forskaren vill fördjupa sig i 

utan några fastställda frågor. Efter en intervju granskar forskaren sina anteckningar 

som har tagits medans respondenten besvarat frågorna. Det hjälper intervjuaren att 

erhålla mer data. Svarsfrekvens från intervjuer går upp till 90% medan antal 

besvarade enkäter bara blir 50-60% (Kylén, 2004). 

 
En annan form för insamling av information är enkäter. Frågor skickas till en stor 

mängd personer antingen via post eller internet. Formuläret kan även lämnas till 

undersökta personen vid ett möte. En enkät borde ta maximalt en halvtimme att 

besvara då det är inte många som kan tänka sig lägga ner mer tid. Frågor bör vara 

konstruerade på ett enkelt sätt så att det blir okomplicerat att svara på. Enkäter är 

svårare att konstruera än intervjuer men dock så går bearbetningen mycket 

snabbare. I vissa fall är det bättre att ha öppna frågor i enkäter där personer får 

skriva sina tankar med egna ord. Om det finns givna svar riskerar forskaren att 

påverka undersökt svar (Kylén, 2004). 

 

Motivation till svar på en enkät kan nås genom att skicka ett följebrev tillsammans 

med frågorna. I brevet bör det finnas förklaring till vad enkäten handlar om, vilka 

enkäten vänder sig till, var svaren blir publicerade samt hur lång tid det tar att 

besvara frågorna. Konstruktionen av enkäten är inte lätt, forskaren börjar med att ta 

fram frågor som kommer täcka hela undersökningsområdet. Sedan ges frågorna till 

en mindre grupp som består av två till tre personer och låter dessa svara på 

frågorna. Efter utförandet av en enkät får personerna berätta vad de tyckte om den 

och ge förslag på förbättringar. Förslagen noteras och en ny version framställs 

tillsammans med ett följebrev. Vetenskaparen ger frågorna till en ny grupp på tre 

till fem personer, tiden för svaren mäts. Gruppen intervjuas efteråt och ombeds ge 

sina åsikter om frågorna, layouten samt följebrevet. Till sist görs en sista 

korrigering och sedan skickas enkäten till valda personer (Kylén, 2004). 

 
Beskrivning av händelser sker genom observationer. Forskare observerar 

systematiskt undersökta personer eller omgivning. Med intervjuer och enkäter får 

vetenskapare en bild om vad respondenterna har observerat. Det finns två typer av 

observationer, dessa är planerade och oplanerade. Om forskaren i förväg har 

planerat att göra observationer inom något ämne eller område är metoden och 

objektet vald. Planering av observationer är inte möjlig i alla situationer om 

forskaren vet om något problem men har ingen aning om orsaken till det. Det finns 

olika typer planerade observationer, några av dessa är fria observationer, mätningar, 
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utprövning/övning och flöden. Vid fria observationer finns det lite struktur, märker 

forskaren något intressant eller relevant tas det med i studien nedskrivet med egna 

ord. Mätningar är mer komplicerade för att det finns avancerade instrument för 

olika värden som kan mätas. Till detta erfordras förberedelse och kunskap. Flöde 

beskriver transport/sträcka som en viss person eller objekt har utfört. Till den typen 

av observation behövs det bara papper och penna. När området är för stort för att en 

forskare ska kunna genomföra observationen från samma position kan den följa 

med personen eller objektet. Det kan även finnas fler observatörer för en mer 

detaljerad studie (Kylén, 2004). 

 

Litteraturstudie är en vanlig metod, tillsammans med intervjuer, för att samla 

information. Genom läsning fås svar på frågor genom andras erfarenheter och 

forskningar. Det finns olika typer dokument som kan läsas. Typ av dokument väljs 

grundat på vilken information som söks. Det finns rapporter, handlingar, 

ekonomiska redovisningar, fackböcker, handböcker, debattböcker m.fl. Ibland kan 

intervju med en skribent vara enklare att genomföra än att hitta rätt information i 

texten (Kylén, 2004). 

 

Texter kan läsas på olika sätt beroende på syftet med själva läsningen. Det finns 

intensivläsning, kritisk läsning, skumläsning, lokaliseringsläsning och associativ 

läsning. Intensivläsning är tidskrävande och har i syftet att fördjupa sig inom ett 

specifikt ämne. Det är vanligt med sammanfattningar och understrykningar i texten, 

allt detta för att komma ihåg så många detaljer som möjligt. Kritisk läsning används 

för att granska texten. Det görs fler pauser under läsningen för att pröva och 

konstatera om informationen gäller för ens studie. För en orientering i ett dokument 

används skumläsning. Den metoden ökar läshastigheten men minskar 

minneskapacitet för den lästa texten. Syftet med skumläsning är att ta reda på vad 

texten handlar om. En annan metod är lokaliseringsläsning. Syftet med den är att 

hitta vissa ord för att orientera sig om texten handlar om något ämne som 

intresserar läsaren. Den sista metoden är associativ läsning som har avsikt att få 

läsaren att skapa nya ideer och infallsvinklar (Kylén, 2004). 

  

Insamling av information kommer främst ske genom intervjuer. Intervjuer ska ge en 

ingående inblick i situationen som råder på företaget. Det kommer förberedas 

frågor innan intervjuerna men det kommer även lämnas plats till följdfrågor. Innan 

varje intervju ska alla inblandade få information om underlaget för frågesamtalet 

samt möjligheten att inte delta i det. Alla intervjuer kommer spelas in vid tillåtelse. 

Roller för intervjuare och assistent kommer tilldelas för varje intervju. Information 

om tidigare bedömningsmetoder och fysisk data på metoderna kommer att granskas 

för att få in så mycket empirisk information som möjligt. Även företagets hemsida 

kommer att läsas intensivt för att få mer information. Lika så kommer all 

information som fås av företaget att läsas genom och undersökas noggrant. 

 

2.7  Informationskontroll  

 

Det är viktigt att avgöra om hittad information är användbar och pålitlig. Det 

behövs noggrannhet och ständig granskning av insamlad data för att säkerställa 

forskningens reliabilitet och validitet. Reliabilitet är betydelsefullt i olika slags 

undersökningar, likaså validitet. 
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Mätningar och analys av dessa kan utföras på olika sätt samt med varierande 

precision. För att en forskning ska ha hög reliabilitet behövs det flera oberoende 

mätningar som ger samma eller liknande resultat. Det är vanligt att det uppstår fel 

under mätningar. Vetenskaparen måste vara medveten om det och se till att felen 

blir så små som möjligt samt ta hänsyn till dess inverkan på mätningens resultat. Ett 

sätt att säkerställa sina mätningar är att låta olika forskare göra samma experiment 

eller låta en vetenskapare utföra ett experiment två gånger vid olika tidpunkter. Den 

sorten pålitlighet kan ofta vara svår att uppnå i studier på grund av begränsade 

resurser (Holme och Solvang, 1997). Vid intervjuer kan det vara bra att utföra 

minst två frågesamtal och jämföra dem med varandra för att se om respondenten 

inte var påverkad av omgivning eller någon händelse vid utfrågningen (Bell, 2016). 

Validitet handlar om att mäta relevanta parametrar. En mätning kan ha hög 

reliabilitet men den behöver inte besvara forskningens problemformulering. Då är 

mätningen irrelevant för studien (Holme och Solvang, 1997). Vid kvalitativ 

forskningsmetod pratas det ofta om trovärdighet och tillförlitlighet istället för 

validitet då dessa är mer passande. De beskriver om studien har genomförts 

noggrant och konsekvent samt om resultatet är pålitligt (Fejes och Thornberg, 

2016). 

 

Studiens reliabilitet och validitet kommer säkerställas med hjälp av noggrann 

planering av varje möte och intervju. I planeringen tas hänsyn till intervjupersoner, 

deras relevans fö läser till r studien, samtalsämne och rollfördelning under 

processen. Det blir flera intervjuer med samma personer under studiens gång. 

Intervjuade personer kommer väljas med precision för att få så relevant information 

som möjligt. Likaså frågor som ska ställas, dessa kommer att granskas innan varje 

möte. Till förstärkning av insamlad data från frågesamtal skall fysisk data om 

tidigare bedömningsmetoder granskas. Regelbundna handledningar kommer se till 

att rapportens innehåll är trovärdigt och opartiskt.  

 

2.8 Genomförande 

 

Detta examensarbete är ett avslutande projekt som pågår under hösten 2017. 

Arbetet är på 22,5 högskolepoäng och handlar om en fallstudie på Llentab AB, ett 

tillverkande företag inom stålbyggnadsbranschen.  

 

Arbetets tema gavs av företaget motiverat med ett behov av en ny bedömningsmall 

för produktleverantörer. Det första skedet i studien kommer bestå av kort intervju 

med inköpschef och andra engagerade i ämnet för att kunna få en översikt i 

företagets problem med sina leverantörsbedömningar. Därefter kommer teorin att 

samlas in, det blir grunden för den framtagna bedömingsmallen. Litteratur och 

vetenskapliga artiklar kommer vara till hjälp för att erhålla kunskap om olika 

metoder som kan användas för att bedöma leverantörer. Efter att en preliminär mall 

har tagits fram kommer ett besök hos företaget planeras. Bedömningsmallen 

kommer presenteras där kritik och åsikter kommer samlas in för förbättringsarbete.  
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2.9 Sammanfattning av metodkapitel 

 

I Figur 1 illustrieras en sammanfattning av metodval i studien. 

 

Figur 1: Sammanfattning av studiensmetodologi. 
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3 Teori 
___________________________________________________________________ 
I följande kapitel presenteras läsaren till de valda teorier som skall användas i 

studien. Här förklaras sådana begrepp som industriellt inköpssätt, 

leverantörsrelationer, inköpsprocess, modeller för leverantörsbedömning och 

inköpsstrategier. Teori kapitlet avslutas med en motivering till valet av teoretisk 

grund och sammanfattning. 

___________________________________________________________________ 

 

3.1 Industriellt inköpssätt 

 

Inköpsbeteende på den industriella marknaden skiljer sig markant från 

inköpsaktiviteter på konsumentmarknaden. Framför allt i takt med att konkurrensen 

i affärsvärlden ökar har riktlinjer från regering och institutioner skärpts till. Något 

som inte beaktas i samma skala på konsumentmarknaden. Inköpare på den 

industriella marknaden representerar sitt företag och samarbetar med andra företag, 

som kallas för leverantörer och är direkt involverade i de produkter eller råvaror 

som köps in. Företag på den industriella marknaden  köper oftast från ett företag 

och säljer till ett annat företag. Inköp på den industriella marknaden innefattar till 

största del stor mängd av kapital och produkter (Van Weele, 2012). 

 

Inköp har en allt mer betydande roll inom tillverkande företag och kan generera 

stora kostnadsbesparingar. Finansiella besparningar är en viktig faktor för att driva 

tillväxt i en verksamhet. Däremot har inte alla inköp samma inverkan, beroende på 

produkt skiljer sig inköp ifrån varandra. Vissa inköp är så kallade rutininköp och 

leder inte till markanta skillnader på företagets nettoresultat medans andra är mer 

unika och kan generera betydande skillnad. Rutininköp sker oftast med fastställda 

leverantörer och går via en bestämd prislista. Volymen på produkterna som köps in 

kan påverka priset. Inköparen strävar efter en effektiv och snabb process vid denna 

typ av inköp. Vid köp av unika produkter använder man mer analytisk förmåga som 

skiljer sig avsevärt från rutininköp. Här vill man försäkra sig om att rätt produkt, i 

rätt volym har köpts till rätt pris. Detta kräver mycket tid och prestanda i form av 

specifikationer och identifiering av verkliga behov som skall tillämpas i förhandling 

(Mällroth och Rafiey, 2016). 

 

3.2 Leverantörsrelationer 

 
En väl fungerande leverantörsbas är väsentlig för alla företag. Till varje 

produktgrupp behövs det några leverantörer, minst två, som kan garantera rätt 

mängd produkter vid rätt tid. Det finns olika typer av relationer. Vid långsiktiga 

mål är det bra att utveckla partnerskap. Det tar tid att få den typen av relationer att 

fungera. Det första steget för att nå sådant partnerskap är förtroende och win-win 

tänkande. De bästa leverantörerna bör engageras i utveckling av nya projekt. Detta 

görs genom att involvera leverantörens tekniker redan i forskning och planering av 

framtagning av nya produkter. I många fall träffar företagen på problem vid 

samarbetet som är orsakade av annorlunda arbetssätt och skild företagskultur. 

Utvalda leverantörer inspireras att själva sträva efter förbättring i sin verksamhet. 

Detta kan göras genom utveckling av tillverkningsmetoder, förbättring av 
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produktdesign och reformation av arbetsprocesser för att effektivisera företaget 

(Van Weele, 2012).  

 

Förtroende och kontroll är de aspekterna som pratas mest om vid partnerskap. Det 

finns tre typer av förtroende bland kund-leverantör relationer. Dessa är 

avtalsmässig-, kompetens- och goodwill förtroende. De två första är enkla att 

förstöra, detta kan ske genom misslyckad uppföljning av kontrakt eller brist på 

kompetens. Däremot byggs goodwill förtroende på viljan att hjälpa varandra och 

frivilligt samarbete med ömsesidiga fördelar. De företag som bygger sin relation på 

goodwillförtroende har inte lika stort behov av att kontrollera sina leverantörer. 

Kunden kommer involveras i leverantörens verksamhet dock kommer det inte göras 

i form av kontroller. Sådan relation är värdefull för båda parterna (Beaumont, 

1996).  

 

3.3 Inköpsprocess 

 

Figur 2 visualiserar Van Weeles (2012) inköpsprocess som består av flera 

aktiviteter, där var och en är betydande och avgörande för hela inköpsfunktionen. 

Inköpsprocessen är en komplex funktion och kräver god analytisk förmåga under 

alla aktiviteter. Under studien kommer steg två, leverantörsbedömning och val av 

leverantör fokuseras på. Det kommer även beröra steg ett, specifikation och 

inköpspolicy, med tyngd på inköpspolicy. Det kommer emellertid tas upp om olika 

faktorer i hela funktionen.  

 

 

Figur 2: Egenkonstruerad figur av inköpsprocessen (Van Weele, 2012). 

 
3.3.1 Specifikation och inköpspolicy 

 
Specifikationsfasen består av fem riktlinjer där olika egenskaper och aktiviteter 

specificeras. Gemensamt kallas dessa för inköpsorderspecifikation där 

specifikationerna består av två kategorier, funktionella- och tekniska 

specifikationer. 

 

● Kvalitetsspecifikationer beskriver tekniska egenskaper och standarder 

produkten skall uppfylla samt om produkten skall levereras med eller utan 

kvalitetscertifikat. 

● Logistikspecifikationer anger volym, tid och plats för leverans samt fysiska 

åtgärder. 

● Underhållsspecifiktationer bestämmer underhållsvillkor och service som skall 

utföras av leverantören.  

● Legala krav och miljökrav anger krav för att produkten utförs inom ramen för 

hög säkerhet, rätt miljö eller hälsoaspekter. 
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● Budgetmål anvisar en finansiell begränsning. 

 

Framtagning av specifikationer är det första steget i hela inköpsfunktionen. 

Specifikationer kan sammanfattas som en förteckning med information som 

företaget önskar sig på produktlösningen (Van Weele, 2012). Dock kan 

specifikationer även innehålla detaljerad information som volym, innehåll, pris och 

liknande. 

 
3.3.1.1 Kvalité-, miljö- och hållbarhetskrav 

 

En del företag lägger stor vikt på kvalité-, miljö- och hållbarhetskrav på 

leverantörerna man samarbetar med. Det har mycket att göra med affärsidé, 

missioner och visioner. Relaterat till det regleras inköpspolicy för att skapa krav på 

leverantörer. Dessa krav är mer koncentrerande på om leverantören uppfyller 

kvalité-, miljö- och hållbarhetskrav i sitt dagliga arbete och inte enbart på 

produktnivå (Van Weele, 2012). 

 

Det kan handla om krav som avfallshantering eller transportlösningar för 

minimering av koldioxidutsläpp. Det kan även innefatta krav gällande 

energiförbrukning, där leverantören förväntas använda hållbara energikällor. Ett 

annat exempel kan vara att man vill säkerställa att leverantören jobbar med 

återvinning och minimerad fasning av skadliga ämnen (Van Weele, 2012). 

 

ISO 9001 ingår i en kvalitéserie som heter ISO 9000. ISO står för International 

Organization for Standardization. Standarden 9001 riktar sig till företag som 

designar, utvecklar, tillverkar, installerar och utför service. Denna serien kan 

appliceras inom varje bransch. Den omfattar kvalitetsledningssystem. Det betyder 

att det finns vissa processer som måste uppfyllas från ledningens sida för att ett 

företag ska kunna vara certifierat enligt ISO 9001. För vissa kunder är det ett krav 

att deras leverantör är ISO certifierad. Anledningen till det är organisationens 

tydliga krav på dokumentation av arbetsprocesser, även inom inköpsfunktionen. 

Det finns inga krav angående tillverkningsprocess eller kemisk innehåll av 

produkterna men det finns krav på noggrann dokumentation av 

innehållsförteckning samt processinstruktioner (Stimson, 1998).  

Serie ISO 14000 handlar om miljöledningssystem. Huvudsyftet med serien är att 

erbjuda metoder och modeller för ökat miljöarbete. Standarderna är indelade i två 

grupper. Den ena är organisationsorienterade standarder medans den andra gruppen 

baseras på produktorienterade standarder. Den mest kända miljöstandarden är ISO 

14001. Den omfattar miljöledningssystem och bygger på fyra steg, planera, 

genomföra, följa upp och förbättra. I ISO 14001 finns det krav på att företag ska 

jobba ständigt med sin miljöprestanda. Det finns många krav som måste uppfyllas 

för att bli certifierad inom miljöstandarden. Företag måste kunna visa hur de jobbar 

med dessa krav. Det betyder att det behövs noggrann dokumentation på alla 

åtgärder som görs på företaget (Piper, 2004). 

Inom stålbyggnadsbranschen är det viktigt att behålla hög kvalité. Därför finns det 

en europeisk standard som hjälper att säkerställa att alla grundläggande byggkrav 

uppfylls. Certifieringen tillåter företag att märka sina produkter och/eller byggnader 
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med en CE märkning som visar att produkten/byggnaden uppfyller kraven. För att 

kunna bli certifierade enligt EN 1090-1 måste företaget testa sina produkter mot 

olika egenskaper och göra en innehållslista där alla komponenter finns med, fokus 

ligger på identifiera hur mycket produkterna innehåller skadliga ämnen 

(Stålbyggnadsinstution, 2014). 

 
3.3.2  Leverantörsbedömning och val av leverantör 

 
Valet av leverantör är den mest signifikanta fasen i hela inköpsfunktionen. I denna 

fas bör det göras en noggrann utvärdering och bedömning innan valet av leverantör 

tas. Efter att specifikationer har konstruerats och sammanfattning av 

förkvalificeringskrav har genomförts skapar inköpare en lista över potentiella 

leverantörer som kan utföra produktlösningen för företaget. Leverantörer med bra 

historik sätts högre upp på listan (Van Weele, 2012).  

 

För att inköparen skall selektera den mest potentiella leverantören är det viktigt att 

man utarbetar en lista på befintliga samt nya leverantörer. Härigenom, kan inköpare 

skapa sig en heltäckande bild över vilka leverantörer som är mest lämpliga ute på 

marknaden för att samarbeta med. Efter att leverantörerna på långlistan blivit 

granskade skickas ett frågeformulär till leverantörerna i syfte att erhålla inblick och 

förståelse av leverantörerna. Återkoppling från leverantörerna bidrar till att det 

skickas en Request For Information (RFI) som är en informationsförfrågan. Syftet 

är att leverantörerna skall informera kunden om dess verksamhet och motivera till 

varför ett samarbete bör inledas. Information som tidigare utförda projekt, 

omdömen och referenser är även vanligt vid en RFI (Van Weele, 2012).  

 

Med hjälp av informationen brukar inköpare undersöka leverantörernas 

verksamhetsstyrning, ekonomiska kraft, svagheter, styrkor och liknande för att 

skapa helhetsbild om leverantören tillfredställer företagets behov och förväntningar. 

När potentiella leverantörer på långlistan undersökts övergår långlistan till en 

kortlista med enbart få leverantörer som kan uppfylla företagets behov och 

förväntningar. Dessa leverantörer blir tilldelade en Request For Quotation (RFQ), 

en offertförfrågan (Van Weele, 2012).  

 

Inköparen gör därefter ännu en utvärdering och jämförelse av leverantörerna för att  

selektera den mesta lämpliga utifrån behov och förväntningar (Van Weele, 2012). 

Valet av leverantör kan skilja sig markant beroende på företag och bransch, men 

oftast är det leverantörer med optimal kvalite, leverans, pris och service som skall 

väljas (Lambert och Stock, 1993). 

 
3.3.2.1 Prestationskriterier 

Benämningen kriterier har innebörden “bedömningsgrund” och kan vidare förklaras 

som huruvida inköpare önskar sig för egenskaper hos leverantörer. Kriterier är till 

stor hjälp för att sammanfatta behov och förväntningar. Kriterier kan skilja sig 

beroende på intressen, inom tillverkningsindustrin talas det oftast om bästa möjliga 

kvalité, leveransservice, kostnad och service hos leverantörer (Lambert och Stock, 

1993). Nedan visas en kort beskrivning av de vanligaste prestationskriterier som 

används hos tillverkande företag. 
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● Leverans avser tiden från att en order är lagd från kunden till leverantören, till 

att ordern har levererats till kunden. God leveransförmåga hos leverantörer 

bidrar oftast till bra rykte på marknaden. Leverantörers skicklighet på att möta 

kundens efterfrågan i tid talar för dess uppriktighet (Mattsson, 2010). 

● Kostnad som kriterium omfattar oftast kostnader som produktpris, skatter och 

transportkostnader. Det betydelsefulla i detta kriterium är att ta hänsyn till den 

totala kostnaden som skapas av leverantörens produktlösning och inte enbart 

enhetspris (Van Weele, 2012). 

● Finansiell ställning avser den ekonomiska kraften leverantören erhåller, samt 

hur leverantörens ställning på marknaden ser ut. God finansiell ställning hos 

leverantörer är en viktig fråga för inköpare för att säkerställa kontinuitet av 

produkter. Oftast brukar detta kriterium vara viktigt på mindre företag. Då 

risken för ekonomisk knipa eller eventuellt konkurs är större för mindre 

verksamheter (Van Weele, 2012).  

● Kvalité innebär att leverantören bidrar med produktlösningar med hög kvalité 

till optimal kostnad. Produkten måste vara hållbar och enligt de standarder som 

önskats. De förutbestämda specifikationerna är till grund för hur kvalitén och 

prestandan önskats vara från kunden (Lambert och Stock 1993). 

● Kapacitet eller tillgänglighet i lager innefattar leverantörens kraft att kunna 

bidra med volymer som efterfrågas (Lambert och Stock 1993). 

● Kooperation syftar på leverantörens samarbetsförmåga och avsikt att dela 

information. Att leverantörer tillhandahåller god samarbetsförmåga uppfattas 

väldigt positivt för inköpare. Den starka kommunikationen mellan parterna kan 

leda till långsiktiga relationer (Enarsson, 2006). 

● Leveransprecision som kriterium syftar till hur pass bra leverantören kan 

leverera  inom bestämd tid. Då förseningar eller för tidiga leveranser kan 

påverka företagets planering negativt (Mattsson 2010). 

● Service är ett kriterium som uppskattas inom all handel och konsumtion, 

likaledes inom industri som privat konsumtion. Bra service syftar på att 

leverantören har en god förmåga på att hantera problem och klagomål samt dess 

flexibilitet på problemlösning. Det kan röra sig om reparations villkor och 

åtgärder. Inom service uppfattas responsen och tiden till att åtgärda problemet 

betydelsefullt samt kvalitén på åtgärderna (Lambert och Stock 1993). 

● Produktsortiment innefattar leverantörens flexibilitet med att adaptera produkter 

och lösningar efter kundens behov. Likaledes förmågan att erbjuda nya 

innovativa produktlösningar och ökad produktmix (Lambert och Stock 1993). 

 

3.4 Modeller för leverantörsbedömning 

 
3.4.1 Kraljic matris 

 



 

 

 

 

 

17 

Karakas & Stempnik 

Kraljic matris används för att indela produkter i fyra grupper, dessa grupper är 

hävstångsprodukter, strategiska produkter, icke-kritiska produkter och 

flaskhalsprodukter. Detta bildar en  matris, med dimensionerna vinstpåverkan 

och leveransrisk. Leveransrisk mäts på kriterier som produkttillgänglighet, 

samarbetsvilja och avstånd till leverantörer medans vinstpåverkan omfattar kriterier 

som visar hur produktgruppen påverkar företagets vinst jämfört mot kostnader för 

material och inköpsvolym. Med hjälp av inköpsportföljen kan företag avgöra vilka 

produkter som är kritiska att leverera till sina kunder. Framförallt vill man erhålla 

hävstångsprodukter eller strategiska produkter (Van Weele, 2012). 

Matrisen kan även användas för att bedöma leverantörer. Dimensionerna är de 

samma som för produkt basis, däremot speglar de lite annorlunda kriterier. 

Leveransrisk mäts på kriterier som påverkar leverans kontinuitet. Exempelvis 

leverantörens tillgänglighet, samarbetsförmåga och leveranstillförlitlighet. 

Vinstpåverkan omfattar  kriterier som kan leda till ekonomisk lönsamhet av 

leverantören. Leverantörens prisnivå på produkter och dess konkurrenskraftighet på 

marknaden kan vara kriterier som omfattar vinstpåverkan. Det optimala på 

leverantörs basis är hävstångsleveranantörer eller strategiska leverantörer (Van 

Weele, 2012). Nedan illustrieras (se Figur 3) och beskrivs varje leverantörsgrupp.  

 

Figur 3: Egenkonstruerad Kraljic matris på leverantörs basis (Van Weele, 2012). 

 

Hos hävstångsleverantörer råder en stor konkurrens bland leverantörer på 

marknaden då kunden har dominerande position. Dessa leverantörer bidrar till stor 

del till kundens vinst. Produkter som levereras av hävstångsleverantörer är 

lätttillgängliga och har standard kvalité. Därför är det viktigt för inköpare att välja 

rätt leverantör med rätt kvalité och pris. Exempel på sådana produkter är stål- och 

aluminumprofiler, stålplåt, råmaterial och halvfabrikat (Van Weele, 2012). 

Nästa leverantörsgrupp är strategiska leverantörer. Dessa leverantörer är ledande på 

marknaden och det finns stor kompetens inom sådana företag. Dessa leverantörer 
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har stor påverkan på finansiellt resultat men däremot anses ha stor leveransrisk på 

grund av osäkra leveranser eller av begränsade tillgångar. Produkterna är oftast 

teknisk avancerade produkter som köps in i stora volymer och utgör stort värde för 

slutkunden. Exempel på dessa produkter är motorer och tappningsutrustning. 

Relation leverantör-kund varierar, i vissa fall dominerar den ena sidan och ibland 

den andra (Van, Weele, 2012). 

En annan typ av leverantör är icke-kritiska leverantörer. Av dessa leverantörer finns 

det många av på marknaden, produkterna som utförs av dessa är väldigt enkla att 

köpa in och har en liten inverkan på det finansiella resultatet. Exempel på produkter 

är kontorsmaterial och rengöringsprodukter (Van, Weele, 2012). 

Sista leverantörsgruppen är flaskhalsleverantörer. Dessa är leverantörer som inte 

påverkar företagets lönsamhet i stor omfattning men däremot inte finns många av 

på marknaden eller anses inte ha hög leveranssäkerhet. Flaskhalsleverantörer 

erbjuder unika produkter till låg kostnad. Att samarbeta med flaskhalsleverantörer 

kan skapa problem hos kunden och dess produktionsflöde (Van Weele, 2012).  

 
3.4.2 Multi-Criteria Decision Making (MCDM) 

Val av leverantör är inte enkelt därför är det bra att använda sig av olika verktyg för 

att jämföra och analysera leverantörer. Som hjälp kan MCDM användas. Syftet 

med MCDM är att omvandla kriterier till siffror så att jämförelser blir mycket 

enklare. Det finns många olika sätt att utföra detta. Det finns olika modeller med 

olika användningsområden. En av dessa modeller är Analytical Hierarchical 

Process (Lee, 2016). 

 
3.4.2.1 Analytical Hierarchical Process (AHP) 

 

Inköpsportfölj används främst inom producerande företag. Dock har den inte fått 

stort fäste inom byggindustrin på grund av svårigheter av implementeringen och 

brist på precision. Byggindustrin samarbetar med flera olika leverantörer vid varje 

nytt uppdrag och har inga fasta produkter som kan kategoriseras enligt portföljen. 

Som komplettering till Kraljic matris kan en Analytical Hierarchical Process 

tillämpas. Den bygger på bedömning av kriterier som appliceras på produkter 

(Ferreira, 2014). Kriterierna jämförs mot varandra och viktas, det görs inom olika 

nivåer (Saaty, 2006). Enligt Saaty (1980) består Analytical Hierarchical Process av 

4 steg. 

Steg 1 Problemstrukturering 

Det första steget i denna metod handlar om att identifiera kriterier som är 

betydelsefulla, kriterierna kan skilja sig beroende på vad man vill utnyttja metoden 

till. Eftersom metoden kan tillämpas på produkt eller leverantörsnivå , men likaväl 

till konsumtion i vardagen. Signifikansen i detta steg är att identifiera kriterier som 

stämmer överens med företagets mission och ambitioner. För att kunna detaljera 

dessa kriterier är det lika viktigt att identifiera underkriterier till dessa för att skapa 

en hierarkisk struktur. Nivåerna i hierarkin består av 1. Bestlutmål som förklarar 

vad man använder metoden till eller vilket ämne. 2. Huvudkriterier. 3. 

Underkriterier som detaljerar huvudkriterierna. 
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Figur 4: Egenkonstruerad hierarkisk struktur (Saaty och Vargas, 2012, s.163). 

Steg 2 Parvisa jämförelser 

I steg två görs parvisa jämförelser på huvud- och underkriterier, i detta steg är det 

väldigt viktigt att utföra viktningen genomtänkt eftersom viktningen kommer att 

avgöra vilket resultat som erhålls i slutet av metoden (Saaty och Vargas, 2012). 

Till att börja med viktas huvudkriterierna parvis med hjälp av en numerisk skala 

från 1 - 9. 1 betyder att kriterierna är lika viktiga och 9 insinuerar att det ena 

kriterium är mycket viktigare än det andra (Sharda, 2014). Till exempel om 

'Leverans' och 'Pris' skall jämföras och viktaren utser 'Leverans' till 2 

gånger/viktigare mot 'Pris' innebär det samtidigt att pris är  gånger/viktigare mot 

'Leverans'. Det kallas för en invers inom matematiken. Enligt Rezaei (2015) kan 

detta korrekt visas med , eftersom AHP matriser har tvåsidigt förhållande 

innebär det att om  visar den relativa preferensen av kriterium  mot , där  

symboliserar raden från ett kriterium och  symboliserar kolumnen av ett kriterium 

så erhålls . Samma metod tillämpas för sig på tillhörande underkriterier.  

De parvisa jämförelserna görs i en  matris och antalet jämförelser utförs 

beroende på hur många kriterier den ingående matrisen består av. Antalet 

jämförelser som kommer att utföras på en matris kan visas med formeln . Där 

 är antalet kriterier (Saaty och Vargas, 2012). I Tabell 1 illustreras hur matrisen  

som är en  matris, går till i praktiken. Den gråmarkerade diagonalen i matrisen 

kommer alltid att bestå av 1.  

 

Tabell 1: Illustration av parvisa jämförelser i en matris (Saaty och Tran, 

2007). 
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Steg 3 Konsistenskontroll 

 

Konsistenskontroll görs för att säkerställa att matrisen är konsistent, det vill säga 

lösbar. Till det krävs att =  (Rezaei, 2015). Det vill säga  

symboliserar den relativa preferensen av kriterium i mot kriterium k och akj med 

samma betingade förhållande för kriterium k mot kriterium j samtidigt som detta 

även gäller aij, för kriterium i och j. Kontrollen görs genom beräkning av 

konsistenskvoten .  kan beräknas med hjälp av Formel 3 och för att matrisen 

ska vara konsistent måste resultatet av  vara lika med noll (Saaty och Vargas, 

2012). Däremot kan matrisen även användas om  > 0, då är kravet att en matris 

på minst fyra element ska ha  på max 0,1 (Saaty, 1994). 

 

Konsistensindex CI beräknas med hjälp av matrisens största egenvärde och . 

Slumpmässigindex  är konstanter som bestäms beroende på antalet kriterier 

(Saaty och Vargas, 2012). 

Formel 3:  =    

Formel 4:  =   

Tabell 2: Slumpmässigindex,  (Saaty och Vargas, 2012).  

 

Steg 4 Beräkning av prioriteringar 

I det sista steget summeras vikterna radvis med hjälp av Formel 5. Beteckningen  

står för summan i rad i och  betecknar jämförelsen mellan rad i och kolumn j. 

Formel 5:  = Σ   

Därefter ska den procentuella andelen för varje kolumn beräknas med hjälp av 

Formel 6. 

Formel 6:  =  

 representerar lokal vikt för rad i, det vill säga prioritering för respektive rad 

(Saaty och Vargas, 2012). I Tabell 3 presenteras prioriteringar för kriterier i Tabell 

1. 

Tabell 3: Lokala vikter för kriterier. 
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För att beräkna en faktisk vikt, global vikt, på underkriterier multipliceras 

huvudkriteriernas lokala vikt med respektive underkriteriers lokal vikt (Rezaei et 

al., 2015). 

 
3.4.3 Funktionell användning av Kraljic matris 

Funktionell användning av Kraljic matris innebär först och främst att bestämma 

dimensioner för X- och Y-axlarna. I varje dimension finns det fler kriterier som 

granskar leverantören. Kraljic har konstruerat X-axeln efter leveransrisk och Y-

axeln efter vinstpåverkan. På sista tiden har man skapat fler dimensioner som kan 

användas i denna matris, framför allt efter att Kraljic har fått kritik för sin 

konstruktion. I Kraljic matris har man inte bestämt tydliga kriterier att mäta för 

respektive dimension. Mot bakgrund av detta är det viktigt att välja passande 

kriterier till dimensionerna. Enligt Rezaei och Ortt (2013) är det väldigt viktigt att 

det finns tydliga kriterier att mäta för respektive dimension.   

Axlarna i matrisen har skalan låg och hög. För att kunna använda matrisen är det 

nödvändigt att skapa värden mellan 0 - 1 för respektive axel med hjälp av , 

som är en matematisk beteckning för normalisering. Formel för normalisering visas 

i avsnitt 3.4.5. Det innebär att en leverantör som bedöms kommer att erhålla ett 

normaliserat värde mellan 0 - 1 på vardera axel och hamna i en av de fyra 

kvadraterna. Enligt Rezaei och Ortt (2013) innebär det att leverantören kan erhålla 

positioner som (låg, låg), (låg, hög), (hög,låg) eller (hög, hög) i matrisen.  

 
3.4.4 Aggregering vid leverantörssegmentering  

För att tillämpa prioriteringar som tas fram med hjälp av AHP i Kraljic matris blir 

leverantörer tilldelade poäng på en skala från 1 till 5 för hur bra leverantörerna 

uppnår dessa kriterier. 1 anses vara mycket dåligt och 5 anses vara mycket bra. 

Kriterierna utgör en mängd, således måste en aggregering utföras för att samla alla 

värden. Detta görs med hjälp av Formel 1 (Rezaei et al.,2015; Rezai och Ortt, 

2013). 

 

Formel 1:  =   
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3.4.5 Normalisering vid leverantörssegmentering 

Normalisering av aggregerade värden skapar koordinater som slutligen används i 

Kraljic matris. Normalisering måste tillämpas för att erhålla aggregerade värden 

mellan 0 – 1, eftersom ett aggregerat värden kommer alltid vara större än ett. Detta 

görs med hjälp av Formel 2 (Rezaei et al.,2015). 

 

Formel 2:  

 

 

 
 

3.5 Inköpsstrategier  

Strategier skiljs beroende på vilken typ av produkt eller leverantör det pratas om. 

De produkter/leverantörer som finns i grupperna hävstångs och strategiska 

leverantörer är mest eftertraktade. För strategiska leverantörer gäller det att sträva 

efter långsiktig partnerskap. Detta görs för att leverantören har stor påverkan på 

företagets ekonomi där leveransrisk är hög. Långsiktig partnerskap uppnås genom 

förtroende, tätt samarbete, långsiktiga kontrakt och patent som ägs av leverantören. 

Om leverantörens prestanda har blivit oacceptabel ska alternativa leverantörer 

hittas. Då hamnar dessa i hävstångs gruppen (Caniels och Gelderman, 2005).  Målet 

för denna grupp är att skapa långsiktiga relationer genom ömsesidig engagemang. 

Vid samarbete gör följande aktiviteter effektivitetsprogram för reducering av 

kostnader och utveckling av kvalité och processer. Leverantören involveras i 

företaget, gränserna suddas ut (Van Weele, 2012). 

Hävstångsleverantörer domineras av sina kunder/köpare. Köparen kan pressa 

leverantören för sänkningen av priset. Med vissa leverantörer är det bättre att 

utveckla annan typ av relation för att leverantörer ska kunna hamna bland 

strategiska leverantörer. Detta görs genom ändring av volymer och variation av 

kontrakt (Caniels och Gelderman, 2005). Målet för denna grupp är att framställa 

bästa kortsiktiga avtal. Här används budgivning och upphandlingar för att hitta 

bästa pris med rätt kvalité och leveransförmåga (Van Weele, 2012). 

Då icke-kritiska leverantörsmarknaden är stor och produkterna är lätttillgängliga är 

det lätt att hitta alternativa leverantörer. Målet är att reducera administrations- och 

transportkostnader. Här väljs leverantörer som har standardiserade produkter. Med 

hjälp av större utbud kan leverantören hamna i hävstångs leverantörer (Caniels och 

Gelderman, 2005). Målet för denna grupp är att minska antalet leverantörer, 

förbättra drifteffektivitet, standardisera produkter samt att göra ordrar via internet 

(Van Weele, 2012). 

Inom den sista gruppen, flaskhalsleverantörer, är resurser och åtkomst till dessa 

begränsat därför är det leverantörer som dominerar i relationen kund-leverantör. I 

många fall rekommenderas acceptans för kundens beroende och reduktion av dåligt 

inflytande på kunden. I vissa lägen är det omöjligt att ändra/förbättra situationen. 

Då får kunden acceptera sin position i relationen med leverantören. Men i vissa fall 

kan andra lösningar hittas. Ibland får leverantören bytas så att den hamnar bland 



 

 

 

 

 

23 

Karakas & Stempnik 

icke-kritiska leverantörer (Caniels och Gelderman, 2005). Målet för denna grupp är 

att säkra leveranser och minska antalet leverantörer. Leveranser säkras genom att 

utföra en riskanalys där fokus ligger på hur leverantören och dess produkter 

påverkar företaget inom olika tidsintervaller. I kontrakt kan det anges att 

leverantören skall alltid inneha buffert i lager eller att kunden själv har 

säkerhetslager i sin fabrik (Van Weele, 2012). 

 

3.6 Motivering till teoretisk grund 

 

För att undersökningsfrågan skall besvaras är det viktigt att välja ut relevant teori. I 

teori avsnittet valdes leverantörsrelationer, inköpsprocess, modeller för 

leverantörsbedömningar och inköpsstrategier som grund. Tanken med den valda 

teorin är att koppla leverantörsrelationer med de två första stegen i 

inköpsprocessen. Det vill säga specifikationer och inköpspolicy samt 

leverantörsbedömning och val av leverantörer. Framtagning av inköpspolicy 

kommer att ske med hjälp av generella riktlinjer som anges av ISO 9001, ISO 

14001 och EN 1090-1. Inköpspolicyn skall satisfiera krav som kvalité, miljö och 

hållbarhet i den framtagna bedömningsmallen. 

 

För att tillämpa prestationskriterier i en bedömningsprocess valdes Kraljic matris 

och MCDM som ett lämpligt val. Teoretisk motivering till Kraljic matris är att den 

tar hänsyn till leverantörens inverkan på dimensionerna leveransrisk och 

vinstpåverkan. Genom relevant indelning av prestationskriterier kan man 

visualisera leverantörens inverkan inom dimensionerna. Dessa två faktorer är 

väldigt viktiga generellt inom tillverkande företag.  

 

MCDM valdes utifrån dess möjliga användning i Kraljic matris. Med hjälp av dess 

praktiska användning och flitiga tillämpning inom många områden kan kriterier 

poängsättas och normaliseras. För att tillämpa trovärdighet i poängsättning av 

kriterier valdes AHP som en kompletterande delprocess. Denna metod stimulerar 

till genomtänkt värdering av prestationskriterier och säkerställer att kriteriernas 

prioriteringar är konsistenta. Även globala vikter bidrar till större torvärdighet på 

underkriteriernas prioritering. En annan fördel med Kraljic matris är dess strategier 

till olika leverantörsgrupper. Dessa kan inspirera företag till att ta fram egna, mer 

anpassade strategier för respektive leverantörsgrupp. På det sättet kan företag säkra 

och/eller utveckla sina relationer med befintliga och potentiella leverantörer.  

 

Andra metoder som hade kunnat användas istället för AHP är Weighted Sum 

Model (WSM) och Weighted Product Model (WPM). Dessa modeller är enklare 

och innehar till viss del liknade processer som i AHP. AHP är mer avancerad och 

kan strukturera ett MCDM problem, denna metod användas vid mer komplexa 

problem. WSM och WPM baseras på manuellt viktade kriterier. I WSM aggregeras 

kriteriernas vikt med alternativets poäng och därefter väljs det alternativ med högst 

poäng. WPM fungerar på liknade sätt som WSM däremot jämförs proportionen 

parvis. Antal jämförelser beräknas med  , där  är totala antal alternativ 

(Andersson, 2014 och Evangelos 2000). Detta genomförs med följande formel:  
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3.7 Sammanfattning av teorikapitel 

I Figur 5 visas upplägget av teoretisk input som valts att ta upp i studien för att 

operationalisera empirisk information. Figuren visar tydligt hur bedömningsmallen 

kommer tas fram och i vilken ordning teorierna kommer tillämpas. I fortsättningen 

av studien kommer mallen kallas för BFP-Bedömningsmall För 

Produktleverantörer. 

 

 

Figur 5: Sammanfattning av teorikapitel. 
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4 Empiri 
___________________________________________________________________ 
I följande kapitel presenteras kvantitaiv data och information om fallföretaget. 

Kapitlet består av företagsbeskrivning, leverantörsrelationer, inköpsprocess och 

avslutningsvis inköpsstrategier. 

_________________________________________________________________ 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

 

Allt börjades med en lagerhall som konstruerades av Leif Lindblad. Llentab 

registrerades som företag år 1987. Företaget har sitt huvudkontor i Kungshamn, 

Västra Götalands län, där finns även stora delen av produktionen. I många år var 

företaget familjeägt men förra året köptes företaget av ett bolag, Nordstjernan. 

Llentab har cirka 440 anställda och företaget omsatte över 900 000 000 kr år 2016. 

De flesta produkter tillverkas i Kungshamn men på grund av brist på yta var en del 

av produktionen flyttad till Polen. Företaget specialiserar sig på tillverkning och 

konstruktion av stålhallar. Exempel på olika typer av hallar som byggs av Llentab 

är sporthallar, lagerhallar, produktionshallar men även affärsbyggnader. Varje hall 

är unik och kundanpassad. Kunden har stor inverkan under konstruktionsarbete. 

Hallar kan vara väl isolerade eller väldigt luftiga. I affärsbyggnaderna är det 

populärt med stora glasväggar, exempel på byggnader som Llentab har konstruerat 

är Hondas varuhus i Malmö och Hornbach bygg- och trädgårdsmarknad i Göteborg.  

 

4.2 Leverantörsrelationer  

 

Leverantörsrelationerna varierar i olika inköpsgrupper. För råmaterial finns det ett 

fåtal leverantörer som i sin tur leder till att leverantörerna har stort utrymme för 

utspel. Det är de som ställer villkor. Det är svårt att hitta nya leverantörer, även 

utanför EU. För dessa leverantörer är Llentab en liten kund. Marknaden för 

objektsmaterial är mer balanserad. Det finns approximativt lika många leverantörer 

som kunder. Lagervaror är mest standardiserade därför finns det många 

leverantörer Llentab kan välja mellan. Det finns speciella produkter i alla kategorier 

som företaget uppfattar vara problematisk då det är besvärligt att hitta en leverantör 

som kan tillverka de specifika produkterna. Företaget har stor kontakt med de flesta 

leverantörer då de vill ha leveranser och ordrar under kontroll. Varor beställs från 

olika länder men i synnerhet prioriteras svenska företag. Llentab strävar efter 

långsiktiga relationer med sina leverantörer och konstaterar att det är ytterst viktigt 

att leverantörerna som man samarbetar med har samma värderingar som Llentab för 

att nå långsiktighet. Lentab värderar högt kvalitet-, miljö- och hållbarhetsaspekter. 

 

4.3 Inköpsprocess 

 

På Llentab finns det huvudsakligen tre inköpskategorier; Råmaterial, 

Objektsmaterial och Lagervaror. Där personalen på avdelningen har blivit fördelade 

på varje kategori. Inköp av råmaterial är styrt av prognoser, objektsmaterial är 

kundstyrda inköp och köp av lagervaror sker frekvent och till viss del efter 

kundorder.  
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Företaget har många leverantörer i sin leverantörsbas dock finns det i varje 

inköpskategori ett fåtal huvudleverantörer som man frekvent sammarbetar med. 

Nedan förklaras majoriteten av inköpen i respektive kategorier. 

 

 Råmaterial 

 

Råmaterial innefattar bland annat olika slag av stål och komponenter som används i 

förädlingsprocessen.  

 

 Galvaniserat stål, är korrosions- och slitagetåligt stål. Det galvaniserade stålet 

förädlas för att sedan användas till stomme, pelare och takstolar till byggnaden. 

 Lackad och högprofilsplåt, lackad plåt används till vägg- och takbeklädnad 

samt till sandwichpaneler medans högprofilsplåt är en bärande takplåt. 

 Perforering av lackad och galvad plåt, används för ljudreducering i byggnaden. 

 Sinusprofiler, väggbeklädnad. 

 Betongprodukter. 

 
Objektsmaterial 

 

Objektsmaterial innefattar färdiga produkter som monteras i projekten. 

 

 Entrédörrar och fönsterband. 

 Stål-, brand- och lagerdörrar. 

  Fönster, som är av typ H. 

 Brandventilation och lanterniner. 

 Skärmtak, entrétak. 

 Carbolux, kanalplast som används till fönster/ljusinsläpp. 

 
Lagervaror 

 
Lagervaror innefattar bland annat mindre färdiga produkter och standardprodukter 

som monteras i projekten. 

 

 Taksäkerhet och takavvattning. 

 Isolering. 

 Skruvlager. 

 Emballage, innefattar förpackningsmaterial, träpallar och lådor som används vid 

transport av produkter samt lagermaterial. 

 
4.3.1 Specifikation och inköpspolicy 

 

I dagsläget använder företaget till största del tekniska specifikationer i 

specifikationsfasen. Llentab får varje år olika krav från sina kunder på hur de ska 

jobba och vad de ska fokusera på. Dock ges det inga specifika krav på leverantörer 

förutom de tekniska från Llentabs sida.  
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Det finns ingen konkret inköpspolicy som skall tillämpas vid val av leverantör, 

däremot hittar man på företagets hemsida information om att Llentab är 

miljömedvetna och vill bygga sin verksamhet på ett hållbart sätt. Företaget vill 

erhålla dessa aspekter i sitt dagliga arbete. Företaget är i dagsläget certifierat i EN 

1090-1 och uppfyller de flesta krav för att bli standardiserade enligt ISO 9001 och 

ISO 14001. 

 

På företagets hemsida hittar man aspekter som avfallssortering, transporter, 

energiförbrukning och slöserier. Då minskning av avfall är viktigt för Llentab är 

företaget med i Förpackning- och Tidningsinsamling. Målet är att nå 100% 

källsortering inom verksamheten. Systemet handlar om att återvinna alla 

förpackningar inom industrin. Transporter av inköpt material sker med hjälp av 

fartyg och järnvägstransport. På det sättet reduceras utsläpp av koldioxid. Vid inköp 

försöks det prioriteras produkter som är närproducerade dock i många fall är det 

svårt att hitta rätt kvalité till rätt pris inom nära avstånd. Därför används det platta 

paket vid transporter för att minska volymen. Energiförbrukning och 

koldioxidutsläpp påverkas av dessa aspekter. Därför är det viktigt för Llentab att 

kontinuerligt jobba med minskning av utsläppet av miljöhotande gaser. Vid 

uthyrning av maskiner eller utrustning tas dessa synpunkter upp till ytan och valet 

påverkas av dem. Företaget har som mål att använda sig av ett miljövänligt material 

som till stor del går att återvinna eller återanvända.  

 

Annan data som finns på Llentabs hemsida är information om system som Basta, 

Byggvarubedömning och SundaHus. Produkter som produceras av företaget finns i 

dessa system för att ge kunderna tillräcklig försäkran på att produkterna inte är 

farliga för miljön. 

 
4.3.2 Leverantörsbedömning och val av leverantör 

 

I dagsläget görs ingen särskild dokumentation på leverantörsprestationer. Mallen i 

Bilaga 1 har tidigare använts flitigt men som idag används väldigt sällan. 

Inköpspersonal för varje inköpsgrupp fattar beslut om valet av leverantören själva, 

där tar man hänsyn till kriterierna men även till kapaciteten hos leverantören. 

Kapacitet klassas som ett kriterium men som däremot inte finns med i 

bedömningsmallen. Det är få leverantörer som distribuerar den typ av råmaterial i 

branschen som Llentab befinner sig i, det är nästintill omöjligt att beställa hela 

material/produkt behovet av samma leverantör på grund av brist på ledig kapacitet. 

Oftast krävs det två eller fler  leverantörer för att uppfylla behovet. Leverantörer 

vill veta i förväg hur mycket Llentab kommer vilja beställa kommande år för att 

kunna avgöra om de kommer kunna leverera i tid. 

 

Undantag för beslutsfattande omfattar kontrakt där det köps material för mer än 25 

miljoner kronor per år. Då relateras även inköpschef och VD i valet av leverantör. 

Själva mallen för leverantörsbedömning är inte genomtänkt konstruerad och 

anpassningsbar för alla på avdelningen. Eftersom det inte råder en inköpspolicy 

anges oftast generella villkor som omfattar leverantören i ett kontrakt tillsammans 

med tekniska uppställningen. 
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4.3.2.1 Prestationskriterier 

 

I Bilaga 1 visas företagets sporadiskt använda bedömningsmall. Den består av två 

delar. Den första delen är kriterier som poängsätts på en numerisk skala 1 - 5  

utifrån hur bra leverantören uppfyltt dessa. Den andra delen består av ett fält där 

inköparen kan själv lägga in några kommentarer om leverantören. Nedan visas 

kriterier som leverantörer bedöms på.  

 

● Prisnivå är ett väldigt viktigt kriterium för Llentab. Man strävar efter att köpa 

material till rätt pris. Det är även kunden tillsammans med säljaren som sätter 

gräns på vissa produkter, t. ex. objektsmaterial. 

● Leverans-tid/säkerhet anses generellt  inom industrier vara väldigt 

betydelsefullt. Särskilt när vissa varor levereras direkt till byggplatsen. 

● Kvalitet som kriterim är en viktig aspekt både för kunden men även för Llentab. 

Hög kvalité bidrar till högre säkerhet på byggplatsen men även bättre hållbarhet 

för kunden. För att säkra kvalité utförs leveranskontroller i början av 

samarbetet.  

● Dokumentation innehåller krav från dess stora kunder på en välskriven 

dokumentation vilket betyder att även leverantören måste lämna ifrån sig olika 

dokument. 

● Reklamationshantering sker inte ofta men vid ett sådant läge är det viktigt för 

företaget att leverantören snabbt kan hantera problemet med ett vänligt 

bemötande. 

● Finansiell ställning indikerar om företaget kan lita på sina leverantörer. Vid 

stora men även små affärer är det väsentligt att kunna lita på sin leverantör, det 

är viktigt att veta att leverantören har en stabil position på marknaden. 

● Produkt och sortiment antyder hur många standardprodukter leverantören har 

samt om de har några speciella/annorlunda produkter i sitt sortiment. Då varje 

hall är kundanpassad behövs det flera speciella produkter. 

● Samarbetsförmåga innebär att det är viktigt med informationdelning inom ett 

partnerskap och skapa en bra kommunikationsförmåga sinsemellan. Svarstid 

vid kontakt är även en aspekt som anses vara viktig. 

 

4.4 Inköpsstrategier 

 

Llentab har under många år jobbat med befintliga leverantörer och investerat i 

långsiktiga relationer. I dagsläget är företaget inte i stort behov av att använda sig 

av markanta strategier med sina inköp. Däremot ändras Llentabs inköp delvis av 

kunden, beroende på komplexitet av projekt. I sådana fall har man delvis haft 

strategier i åtanke. Exempelvis vid större projekt som affärsbyggnader eller 

produktionshallar är komplexiteten högre och inköpare på avdelningen kan 

eventuellt vara i behov av outsourca processer inom produktionen. Det kan anses 

vara finansiellt lönsamt och tidsparande. Eftersom att det finns många aktörer inom 

byggande av stålhallar, har man som företag riktat in sig på att säkerställa 

ambitioner, visioner/missioner och kulturen på företaget för att skapa bättre service, 
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värde och kundorientering. Just för att skapa fler möjligheter har man även etablerat 

försäljningsenheter i Stockholm, Göteborg, Örebro, Karlstad, Nyköping, Halmstad 

och Strömsund. Företaget innehar EN 1090-1 certifiering, vilket innebär att 

företagets projekt är CE-märkta. Vilket även är en strategi för att skapa 

konkurrenskraft.  
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5 Analys 
___________________________________________________________________ 
I följande kapitel presenteras stegvis genomförandet av BFP-Bedömningsmall För 

Produktleverantörer. Bedömningsmallen genomförs på ‘Leverantör 1’ som förser 

fallföretaget med råmaterial i form av Prelackerad plåt med polyester.  

___________________________________________________________________ 

 

5.1 Relationsmål med ‘Leverantör 1’ 

 

Mål: Långsiktiga och hållbara relationer 

 

För långsiktiga relationer i ett partnerskap nämns det teoretiskt att förtroende och 

win-win inställning är det första steget. Problem att uppnå långsiktighet kan vara 

bland annat företagskultur. Fallföretaget har tidigare nämnt att man strävar efter att 

leverantörer delar samma värderingar som företaget. Llentab betraktar kvalité, 

miljö och hållbarhet som värdehulla aspekter. Förutom dessa värderingar strävar 

Llentab efter bra kommunikation och samarbetsvilja för att uppnå dessa långsiktiga 

relationer. 

 

5.2 Inköpspolicy 

 
Inköpspolicyn innehåller krav baserat på målet. Målet är att erhålla långsiktig och 

hållbar relation med leverantörerena. Målet är framtaget utifrån fallföretagets 

värderingar men den anses ha tillräckligt generella krav för att uppnå långsiktiga 

och hållbara relationer mellan leverantörer och företag inom 

stålbyggnadsbranschen. Mallen kan även användas för kortsiktiga relationer, 

inköpspolicyn kan bortses i den typ av leverantörsrelation.  

 

Den första rubriken i inköpspolicyn är ‘obligatoriska’ krav som leverantören måste 

uppfylla. Den andra rubriken ‘bra om detta uppfylls’ är sådana krav som är 

fördelaktiga i utvärderingen. I Tabell 4 presenteras genomförd inköpspolicy på 

‘Leverantör 1’. 
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Tabell 4:  Genomförd inköpspolicy på ‘Leverantör 1’. 

        
Obligatoriska krav           Ja Nej 

Är produkten CE-märkt/prestandadeklaration mot relevant standard? Ja 

 Är produkten registrerad i Basta? 

    

Ja 

 

Finns upprättad Byggvarudeklaration, eBVD? 

  

Ja, 

eBVD 

 Finns produkten bedömd i Miljöklassningssystemet 

  

Ja 

 Byggvarubedömningen? 

    

  

 *uppnås nivån "Rekommenderad" avseende Innehåll? 

  

Ja 

 *alternativt minst "Accepterad" - gällande Total bedömning? 

 

  

 Har leverantörern etablerat ledningssystem för kvalitets-/egenkontroller? Ja 

 Vid upphandling av Underentreprenad - överlämnas 

kvalitetsdokumentation   

 i samband med avslutat arbete? 

    

Gäller ej 

 

         
Bra om detta uppfylls         Ja Nej 

Används recirkulerat material vid framställningen? anges andel 

 

Ja, ca 

20% 

 Består emballage av material som kan återvinnas? Används återvunnen 

plast? Ja 

 Påverkas livscykelperspektivet av leverantörsvalet? 

  

Ja 

 Arbetar leverantören aktivt med minskning av  

  

  

 Klimatpåverkan/CO2 

emissioner? 

    

Ja 

 Kan leverantören ta emot returemballage (om relevant och önskvärt)? Ja 

 Är leverantören certiferad enligt ISO 9001? 

   

Ja 

 Är leverantören certiferad enligt ISO 

14001? 

   

Ja 

 Har leverantörn Policy avseende Kvalité/Miljö/Arbetsmiljö? 

 

Ja 

 Finns uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera sociala 

ansvarstagande,   

 inklusive rutiner för att säkerställa kraven? 

   

Ja 

 Är leverantören villig att samarbeta långsiktigt (bistå med information för    

 livscykelbedömning, involvering vid utveckling av nya produkter etc.)? Ja 

 Kan drift- och underhållsinstruktioner överlämnas elektroniskt/digitalt    

 i samband med leverans? 

    

Ja 

 

     

Antal Ja  11 

  

5.3 Prestationskriterier 

 
I BFP valdes det att utgå från företagets nuvarande prestationskriterier, dessa anses 

även vara relevanta för stålbyggnadsbranschen. Kriterierna utgör grunden för 

underkriterier som har framställts tillsammans med företaget. I Figur 6 illustrieras 



 

 

 

 

 

32 

Karakas & Stempnik 

prestationskriterier för inköpskategorin råmaterial. I Bilaga 2 och Bilaga 3 hittas 

prestationskriterier för de resterande inköpskategorierna. 

 

 

Figur 6: Prestationskriterier för råmaterial. 

 

5.4 Analytic Hierarchical Process (AHP) 

 
I följande kapitel genomförs Saatys (1980) 4 steg. Eftersom ‘Leverantör 1’ ingår i 

råmaterialskategori tillämpas kriterier för råmaterial i processen. Syftet med 

processen är att ta fram prioriteringar på prestationskriterier för att kunna bedöma 

‘Leverantör 1’ utifrån kriterierna i Multi-Criteria Decision Making. I Bilaga 4 -12 

visas parvisa jämförelser, prioriteringar och globala vikter för inköpskategorier 

objektsmaterial och lagervaror. 

Steg 1 Problemstrukturering  

 

Figur 7 beskriver den hierarkiska strukturen på beslutsmålet, som är att bedöma 

leverantörer, i detta fall handlar det om råmaterial. Hierarkin består av tre nivåer. 

Nivå ett beskriver målet med processen, nivå två består av huvudkriterier och nivå 

tre består av underkriterier för att specifiera huvudkriterierna. 

 

 

Figur 7: Egenkonstruerad hierarkisk struktur (Saaty och Vargas, 2012, s.163). 

Steg 2 Parvisa jämförelser  

I detta steg delades huvudkriterierna i två delar, det vill säga kriterier som 

representerar vinstpåverkan och kriterier som företräder leveransrisk. Till 

vinstpåverkan indelades pris, kvalité, dokumentation och ekonomi. Till leveransrisk 

indelades  produkt och sortiment, samarbetsförmåga samt leverans. Tanken bakom 

indelning av prestationskriterierna var att hitta relevans och samband till 
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dimensionerna. Pris, kvalité, dokumentation och ekonomi är kriterier som kan 

påverka ekonomisk lönsamhet, därför valdes dessa till dimensionen vinstpåverkan. 

Om produkter är övervärderade har det negativ påverkan på företagets lönsamhet 

och konkurrenskraft. Samma gäller för kvalitétsbrister, otillräckliga garantier och så 

vidare.  

Samarbetsförmåga, leverans, produkt och sortiment valdes till dimensionen 

leveransrisk för att dessa kriterier har störst inverkan på leverantillförlitlighet. 

Exempelvis är kapacitet, antal produkter och komunikation viktiga faktorer som 

behöver läggas tyngd på för att säkra kontinuitet i kundens verksamhet. 

Parvis jämförelser genomfördes även på underkriterier. De parvisa jämförelserna 

kommer att visualiseras i samband med steg 4 i Tabell 5 och Tabell 6. Det 

genomfördes ingen parvis jämförelse för underkriterium kvalité, för att genomföra 

en parvis jämförelse gäller att . 

Steg 3 Konsistenskontroll  

I detta steg beräknas konsistensen av de parvisa jämförelserna med formel 3 och 

formel 4. Konsistenskontrollen genomförs således på huvud- och underkriterier. 

Beräkningarna för  utförs i en separat Excel -fil. Framställningen påvisade att 

samtliga jämförelser var konsistenta då  för samtliga matriser. Nedan 

visualiseras konsistenskontroll för huvudkriterierna. I Beräkningar visas 

konsistenskontroll för huvudkriterierna i resterande inköpskategorier. 

Konsistenskontroll för dimensionen leveransrisk: 

 = 3,02063492 

 =  = 0,01031746 

 =   = 0,01778872 

Konsistenskontroll för dimensionen vinstpåverkan: 

 = 4,246589 

 =   = 0,082196 

 =  = 0,091329 

Steg 4 Beräkning av prioriteringar 

I Tabell 5 och Tabell 6 visas parvisa jämförelser som utfördes på 

prestationskriterier i respektive dimension. I tabellerna presenteras även beräknade 

prioriteringar på huvudkriterier. Nästa steg är att beräkna globala vikter till 

underkriterier, dessa illustrieras i Tabell 7. För att brättra visualisering av 

prioriterade underkriterier har dessa framställts i Figur 8.  
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Tabell 5:  Parvisa jämförelser och prioriteringar för huvudkriterier inom 

dimensionen leveransrisk. 

 

Tabell 6: Parvisa jämförelser och prioritering för huvudkriterier inom dimensionen 

vinstpåverkan. 

  

Tabell 7: Globala vikter. 
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Figur 8: Globala vikter för underkriterier i råmaterialskategorin. 
 

5.5 Multi-Criteria Decision Making (MCDM) 

 
I Tabell 8 presenteras poängsättning av viktade underkriterier utifrån hur 

‘Leverantör 1’ uppfyller dessa. Dessa har poängsatts utav inköpspersonal på 

fallföretaget. Dessa värden som underkriterier har erhållit aggregerades med 

formeln 1, se avsnitt 3.4.4. Normalisering  av aggregerade värden genomfördes 

med formel 2 för att erhålla ett värde mellan 0 – 1. Se avsnitt 3.4.5 för formel 2. 

Detta gjordes i syfte för att kunna tillämpa aggregerade värden i Kraljic matris.  

I Bilaga 13-14 visas genomförande av MCDM för leverantörer som förser 

objektsmaterial och lagervaror till fallföretaget. 
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Tabell 8: Multi-Criteria Decision Making på ‘Leverantör 1’. 

 
 

5.6 Kraljic matris 

 
Figur 9 visar positionen av ‘Leverantör 1’ i Kraljic matris. De normaliserade 

värderna användes som koordinater i matrisen. ‘Leverantör 1’ erhöll position i 

gruppen för hävstångsleverantörer. 

  

 

Figur 9: Position för ‘Leverantör 1’ i Kraljic matris. 



 

 

 

 

 

37 

Karakas & Stempnik 

6 Resultat 

 
I följande kapitel presenteras BFP som helhet. Den framtagna mallen visar 

bedömning på ‘Leverantör 1’ som genomfördes stegvis i föregående kapitel. BFP 

genomfördes på totalt sex leverantörer, resultatet sammanfattas för samtliga. 

 
 

Först presenteras stegvis BFP på ‘Leverantör 1’. Då börjas det med att fylla i 

leverantörens namn, datum och inköparens namn. Därefter definieras mål och 

inköpspolicyn utförs. Sedan poängsätts leverantören utifrån kriterierna. Erhållna 

värdarna mattas in i Kraljic matris som hjälper att avgöra om leverantören är 

lämplig att samarbeta med.  

 

Bedömningsmall för produktleverantörer (BFP) 

 

Leverantör: Leverantör 1 

  

Datum: 12/12/2017 

Utvärderad av: Inköpare 1 

     

         
Mål: Långsiktiga och hållbara relationer     

         Inköpspolicy 

       
Obligatoriska krav           Ja Nej 

Är produkten CE-märkt/prestandadeklaration mot relevant standard? Ja 

 Är produkten registrerad i Basta? 

   

Ja 

 Finns upprättad Byggvarudeklaration, eBVD? 

  

Ja, eBVD 

 Finns produkten bedömd i Miljöklassningssystemet 

  

Ja 

 Byggvarubedömningen? 

    

  

 *uppnås nivån "Rekommenderad" avseende Innehåll? 

  

Ja 

 *alternativt minst "Accepterad" - gällande Total bedömning? 

 

  

 Har leverantörern etablerat ledningssystem för kvalitets-/egenkontroller? Ja 

 Vid upphandling av Underentreprenad - överlämnas kvalitetsdokumentation   

 i samband med avslutat arbete? 

    

Gäller ej 

 

         
Bra om detta uppfylls         Ja Nej 

Används recirkulerat material vid framställningen? anges andel 

 

Ja, ca 20% 

 Består emballage av material som kan återvinnas? Används återvunnen 

plast? Ja 

 Påverkas livscykelperspektivet av leverantörsvalet? 

  

Ja 

 Arbetar leverantören aktivt med minskning av  

  

  

 Klimatpåverkan/CO2 emissioner? 

   

Ja 

 Kan leverantören ta emot returemballage (om relevant och önskvärt)? Ja 

 Är leverantören certiferad enligt ISO 9001? 

   

Ja 

 Är leverantören certiferad enligt ISO 14001? 

  

Ja 

 Har leverantörn Policy avseende Kvalité/Miljö/Arbetsmiljö? 

 

Ja 
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Underkriterier för 

leveransrisk       

Global 

vikt Poäng Summa 

Leveranssäkerhet 

    

0,293 2 0,586 

Leveranstid 

    

0,139 3 0,417 

Kapacitet 

     

0,077 3 0,231 

Speciella produkter 

    

0,244 2 0,488 

Antal produkter 

    

0,061 4 0,244 

Reklamation 

    

0,093 3 0,279 

Kommunikation 

    

0,093 3 0,279 

Underkriterier för 

vinstpåverkan       

Global 

vikt Poäng Summa 

Materialkostnad 

    

0,07 4 0,28 

Fraktkostand 

    

0,307 5 1,535 

Betalningsvillkor 

    

0,035 4 0,14 

Garantier 

     

0,158 4 0,632 

Drift och underhåll 

    

0,1 4 0,4 

Finansiell ställning 

    

0,05 5 0,25 

Omsättning 

    

0,027 5 0,135 

Certifiering 

    

0,014 4 0,056 

Vinstpåverkan     Leveransrisk       

Aggregering 3,428 

 

Aggregering 2,524 

  Normalisering 0,607 

 

Normalisering 0,381 

  
Kraljic matris               

Y X 

        0,607 0,381 

        

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

Finns uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera sociala ansvarstagande,   

 inklusive rutiner för att säkerställa kraven? 

   

Ja 

 Är leverantören villig att samarbeta långsiktigt (bistå med information för    

 livscykelbedömning, involvering vid utveckling av nya produkter etc.)? Ja 

 Kan drift- och underhållsinstruktioner överlämnas elektroniskt/digitalt    

 i samband med leverans? 

    

Ja 

 

     

Antal Ja 

 

11 
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         Mycket lämplig (X>0,5, Y>0,5) 

Lämplig 

 

(X<0,5, Y>0,5) 

Acceptabel (X<0,5, Y<0,5) 

Olämplig 

 

(X>0,5, Y<0,5) 

   

Totalt bedömdes sex leverantörer med BFP, två ur varje inköpskategori. Resultatet 

sammanfattas med Tabell 9 och Figur 10 som visualiserar samtliga leverantörers 

sammanställda resultat och position i Kraljic matris. 

 

 

Figur 10: Position för sex leverantörer i Kraljic matris. 

Blå - ‘Leverantör 1’ och ‘Leverantör 2’ (Råmaterial). 

Grön - ‘Leverantör 3’ och ‘Leverantör 4’ (Objektsmaterial). 

Röd - ‘Leverantör 5’och ‘Leverantör 6’(Lagervaror). 

 

Tabell 9: Sammanställning av resultat. 

Leverantör 

nr: 

1 2 3 4 5 6 

Mycket lämplig      ? 

Lämplig Hävstångs-

leverantör 
    ? 

Acceptabel      ? 

Olämplig  Icke-kritisk-

leverantör 
Flaskhals-

leverantör 
Flaskhals-

leverantör 
Flaskhals-

leverantör 
? 
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7  Diskussion och slutsats 

 
I detta kapitel besvaras problemformuleringen i studien och det presenteras 

slutsatser om BFP. Det tas även upp en diskussion om resultatet av analys och dess 

tolkning samt implikationer. Avslutningsvis ges det förslag på förbättrnigar i 

studiens metod och vidare forskning. 

 
 

7.1 Resultat av studien 

Hur kan en leverantörsbedömning av produktleverantörer genomföras med hänsyn 

till krav som kvalité, miljö och hållbarhet samt prestationskriterier inom 

stålbyggnadsbranschen? 

En leverantörsbedömning kan genomföras med relevant inköpspolicy som tar 

hänsyn till kvalité, miljö och hållbarhet. På så vis skapas riktlinjer inom 

inköpsavdelning på vad bedömningen tar hänsyn till samtidigt som man säkerställer 

att leverantörerna uppfyller dessa krav. Utöver det kan leverantörs prestationer 

beaktas, med hjälp av Multi-Criteria Decision Making. Men för att förstå vilka 

kriterier som väger tyngre tillämpades Analytical Hierarchical Process som 

förstadium.Vikten av ett kriterium kan vara avgörade, särskilt i utvärderingssyfte. 

Denna metod genomförs med parvisajämförelser samt tar hänsyn till både huvud- 

och underkriterier. Detta skapar struktur och förtydligar målet med bedömningen. I 

AHP ingår en beräkning av matrisens lösbarhet, detta säkrar och gör att 

bedömningens trovärdighet ökar. Eftersom AHP skapar två nivåer av kriterier kan 

riktiga vikter, det vill säga globala vikter erhållas. Globla vikter förklarar hur viktigt 

ett underkriterium är proportionellt mot huvudkriteriens prioritering. En leverantör 

kan sedan poängsättas för respektive prestationskriterium med hjälp av Multi-

Criteria Decision Making. På så vis har leverantören utvärderats utifrån kvalité, 

miljö och hållbarhets krav och även med hjälp av företagets viktade kriterier erhållit  

aggregerat värde i två dimensioner. Anledningen till att kriterierna delas i två 

dimensioner motiveras med Kraljic inköpsportfölj. Matrisen är ett lämpigt verktyg 

för att gruppera leverantörer eftersom den tar hänsyn till leverantörens inverkan på 

vinstpåverkan och leveransrisk. Vinstpåverkan och leveransrisk är två viktiga 

faktorer för företag i stålbyggnadsbranschen, leverantörens ställning till dessa två 

faktorer kan tydligt visualiseras i matrisen.  

Alla dessa steg genomförs för att säkra bedömningens hänsyn till kvalité, miljö och 

hållbarhets krav samt prestationskriterier. Det viktigaste i BFP är att inköpspolicyn 

och Kraljic matris kompleterar varandra vid ett resultat i utvärderingen. Kraljic 

matris är inte väl känd inom byggbranshen, avsikten är att introducera dess 

använding och enkelhet. Det finns många olika marknader i byggbranshen, 

stållbygge ansågs vara en lämplig marknad att inleda verktyget med. Dels pågrund 

av fallföretaget existens i denna marknad och för dess möjlighet vara 

tillämpningsbar. Bygg inom infrastruktur och betong har en högre komplexitet och 

kan möta hinder i tidigt skede. Med hjälp av verktyg som har använts i studien kan 

den framtagna bedömningmallen hjälpa stålbyggnadsföretag att öka sin lönsamhet 

och konkurrenskraftighet. Byggbranschen har en stor inverkan i samhället. Med 

lönsamma och konkurrenskraftiga byggföretag säkerställs företagens värdefulla 
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inverkan i samhällsutveckling. Det framtida målet är att hela branschen kan 

uttnyttja liknande verktyg. I dagsläget ser man utvecklingen på allt mer fokus på 

hållbarhetsaspekter i byggindustrin, vilket är väldigt glädjande. Verktyg som BFP 

kan stödja industrin till fortsatt utveckling och effektivare hantering av uppsatta 

mål. 

 

7.2 Slutledning om Bedömingsmall För Produktleverantörer (BFP) 

BFP är ett förprogrammerat, genomtänkt och enkelt verktyg som även kan 

tillämpas på andra företag inom stålbyggnadsbranschen. Med hjälp av BFP kan 

inköpare effektivt genomföra en bedömning och i efterhand dokumentera 

utvärderingarna. Att utföra en utvärdering bör anses vara minst lika viktigt som att 

dokumentera aktiviteten i efterhand. 

Observera att om kriterier skall bytas ut eller om prioriteringarna är annorlunda  

behöver den teoretiska processen utföras igen. Vid framtagning av nya kriterier är 

det väldigt viktigt att utföra alla steg korrekt. I synnerhet parvisa jämförelser och 

konsistenskontroll av de jämförelser man utfört. Det är ytterst viktigt att 

jämförlserna sker i grupp med relaterade avdelningar. Matriserna tappar sin 

värdighet i annat fall. 

BFP kan tillämpas i utvärderingssyfte på befintliga leverantörer och vid val av nya 

leverantörer. Nackdelen i det sistnämnda kan vara att sätta poäng på 

underkriterierna, då det inte finns någon historik hos företaget. Men utifrån 

diskussioner och observationer anses det vara många företag inom samma bransch 

som brukar dela med sig av historik av potentiella leverantörer. Referenser brukar 

även vara något som en potentiell leverantör hänvisar till vid önskad partnerskap. 

Utifrån data som kommer därifrån kan en approximativ poängsättning utföras.  

Företagets nuvarande bedömningsmall skiljs mycket från BFP. Det gör att 

ändringen av arbetsprocessen kommer ske långsamt och blir tidskrävande. Men 

företaget kan ha stor nytta av metoder som finns i studien samt få ny infallvinkel på 

sin inköpsprocess. Mallen kan även motivera personalen på företaget till att 

samarbeta med varandra och utbyta erfarenhet av olika leverantörer. 

Sammanfattat förväntas BFP leda till 1. Förbättingar inom kvalité, miljö, hållbarhet 

och ekonomisk lönsamhet. 2. Uppnå förvänatde relationer med produktleverantörer. 

3. Bättre samverkan mellan avdelningar som är relaterade för inköp. 4. Bättre 

relationer bland företag inom stålbyggnadsbranschen. 5. Positiv inverkan på 

samhällsutveckling.  

 

7.3 Resultat av analys och implikationer 

Under studiens gång har det erhållits en djupare förståelse av hur viktigt det är att 

fatta beslut, beslut som kan påverka en verksamhet på olika sätt. Studien har lett till 

ett antal diskussionsfrågor och slutsatser om analys resultatet. I resultatavsnittet har 

‘Leverantör 2’ utsetts som en olämplig leverantör då leverantören inte uppfyllt alla 

obligatoriska krav.‘L2’är acceptabel om och endast om alla obligatoriska krav är 

uppfyllda. Kortsiktigt skulle ‘L2’ kunna vara ett alternativ, däremot inte långsiktigt.  
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Bäst resultat erhöll ‘L1’, leverantören som behandlades i analyskapitlet. 

Leverantören uppfyllde alla ‘obligatoriska’ krav och ‘bra om detta uppfylls’ krav 

samt erhöll en bra position i matrisen. ‘L1’ är därför en lämplig leverantör. Det kan 

även tilläggas att ‘L1’ och ‘L2’ inte är leverantörer som förser liknande material. 

‘L2’ anses vara ett av företagets huvudleverantörer för just galvaniserat stål. En 

annan iakttagelse är ‘L6’, denna leverantör har utifrån matrisen en stark position 

men kan inte bekräftas som en mycket lämplig leverantör då det har varit väldigt 

svårt att erhålla information om leverantören uppfyller alla ‘obligatoriska’ krav i 

inköpspolicyn. ‘L6’ är för tillfället obesvarad. ‘L3’, ‘L4’ och ‘L5’ anses vara 

olämpliga leverantörer utifrån matrisens resultat och därmed inte är lämpliga 

leverantörer för långsiktiga och hållbara relationer. 

I figur 5 skapades ett flöde för att sammanfatta hur empirin skall operationaliseras, 

syftet är att visa viktiga faktorer som BPF skall beakta. I flödet kopplas 

inköpsstrategier till åtgärder. Vid en svag redovisad leverantör behöver inte den 

första tanken vara att avsluta partnerskapet, det går alltid att genomföra 

förbättringsåtgärder. Exempelvis för ‘L4’ kan strategier tillämpas för att erhålla 

leverantören som en icke-kritisk leverantör. En faktor kan vara att införa regleringar 

i kontrakt gällande lagernivå eller införa riskanalyser för att eftersträva 

leveranssäkerhet. Men det viktigaste av allt är att inköpsavdelningen har ett tydligt 

resultat på leverantören. Nästa steg kan vara att kommunicera med leverantören 

som anses vara svag och informera hur man uppfattar leverantören utifrån sina egna 

mål och prioriteringar, sedan gå vidare med åtgärder. Verksamheter fungerar 

annorlunda och skiljer sig från varandra och så även strategierna. Att påstå att 

strategierna i avsnitt 3.5 är definitivt lämpliga att ta hänsyn till skulle anses vara 

akademiskt felaktigt. Däremot kan förslag och inspiration hämtas om de aktuella 

strategierna.  

Resultatet av studien har påvisat möjlighet till praktisk användning inom 

stålbyggnadsbranschen. För att verifiera mallen hade nästa steg i denna studie varit 

att utföra BFP hos fallföretaget ännu en gång på leverantörer där det frekvent köps 

ifrån. Förmodligen hade leverantörsbasen minskat och man hade mätt med olika 

verktyg under sex till tolv månaders period prestandan på leverantörerna och dess 

inverkan på företaget. Det hade varit lärorikt att bekräfta mallen praktiskt, dessvärre 

har studiens tidsbegränsning hindrat verifierings möjligheten.  

 

7.4 Metod  

För att förbättra studiens validitet och reliabilitet hade all informationssamling 

kunnat göras på företaget. Som till exempel kvalitativ data som samlades via mail 

hade kunnat tagits fram genom intervjuer på plats. På det sättet hade inga 

missförstånd uppstått och författarna hade fått bättre förståelse samt större 

möjlighet till att ställa mer detaljerade följdfrågor. 

Det första studiebesöket kunde inträffats tidigare för att skapa jämna frekvenser av 

informationsflödet och ständigt skrivarbete. Studenterna har besökt företaget två 

gånger. Validitet och reliabilitet på studien hade ökat med fler studiebesök. På det 

sättet hade författarna fått se vardagen för inköpspersonalen och skapat mallen mer 

vänlig för framtida brukare. Dock hade risken för framtagning av subjektivt 

arbetsverktyg ökat. 
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Ett annat sätt att säkerställa reliabilitet är att utföra intervjuer två gånger med 

samma personer och se om resultatet blir likadan vid varje intervju. På det sättet 

ökar förståelse hos inköpare för hur själva processen går till. Men även kommer de 

ha tid till att tänka igenom vad de egentligen grundar sina beslut på. Detta kan bidra 

till diskussioner på inköpsavdelningen. För författarna hade det blivit en kontroll 

om information, viktning av kriterier och poängsättning i MCDM är genomtänkt 

och på det sättet säkerställa reliabiliten på resultatet. 

För att öka validitet av teorikapitlet hade endast primära källor används. På det 

sättet hade inga sekundära referenser tagits fram. Det skulle göra arbetet mer 

trovärdigt. Dock är det komplicerat att hitta primära källor inom alla ämne. Många 

vetenskapliga artiklar bygger på tidigare forskningar. Det gör att basen för många 

ämnen inom inköp och leverantörsrelationer samt MCDM är väldigt bred.  
 

7.5 Vidare forskning  

För vidare forskning skulle framtagning av kriterier för dimensionerna leveransrisk 

och vinstpåverkan vara ett förslag. I denna studie delades partnerföretagets kriterier 

utav författarna till dimensionerna. Under senaste åren har det riktats kritik mot 

Kraljic matris och dess dimensioner. En del av kritiken är just att det inte finns 

fastställda kriterier som tillhör dimensionerna. I studien har enbart leverantörer för 

produktlösningar hanterats, inga tjänsteleverantörer har tagits till hänsyn. Då den 

kategorin har annorlunda krav och kriterier att beakta var det svårt att ta med den i 

studien. I vidare forskning kan även en bedömningsmall tas fram för denna 

inköpskategori.  
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8 Rekommendationer 
 

I denna del av studien presenteras förslag på förbättringsarbete inom inköp hos 

fallföretaget. Rekommendationer tas från observationer som gjordes under 

studiebesöket, konklusioner från intervjuer samt studiens analys och resultat. Detta 

presenteras i punktform. 

 
 

● Vikta kriterierna en gång till och tänk igenom kritiskt vid prioriteringar. Detta 

borde utföras tillsammans med andra avdelningar som är relaterade, det vill 

säga produktion, montering och säljare. 

● Ta fram en skala för poängsättningen av leverantörer så att alla inköpare vet vad 

som gäller för en etta, tvåa och så vidare. Skalan borde även utföras 

tillsammans med relaterade avdelningar, det vill säga produktion, montering 

och säljare. 

● Bedöm alla nuvarande leverantörer och välja ut ett visst antal företag som ett 

partnerskap/närmare samarbete är möjligt. Valet borde baseras på BFP. 

● Engagera utvalda leverantörer i tidigt stadium av varje ny process och order. 

● Standardisera resterande aktiviteter i inköpsprocessen, rutinera alla steg. 
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Bilaga 7. Viktning av huvudkriterier för lagervaror, dimension leveransrisk. 

 

 
 



 

 

 

 

 

VIII 

Karakas & Stempnik 

Bilaga 8. Viktning av underkriterier för råmaterial. 
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Bilaga 9. Viktning av underkriterier för objektsmaterial. 
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Bilaga 10. Viktning av underkriterier för lagervaror. 
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Bilaga 11. Globala vikter för objektsmaterial. 
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Bilaga 12. Globala vikter för lagervaror. 
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Bilaga 13. Multi-Criteria Decision Making på ‘Leverantör 4’ (Objektsmaterial). 
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Bilaga 14. Multi-Criteria Decision Making på ‘Leverantör 6’ (Lagervaror). 
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Bilaga 15. Inköpspolicy för Leverantör 2. 

 

Obligatoriska krav           Ja Nej 

Är produkten CE-märkt/prestandadeklaration mot relevant standard?   Nej 

Är produkten registrerad i Basta? 

    

  Nej 

Finns upprättad Byggvarudeklaration, eBVD? 

  

  Nej 

Finns produkten bedömd i Miljöklassningssystemet 

  

  

 Byggvarubedömningen? 

    

  Nej 

*uppnås nivån "Rekommenderad" avseende Innehåll? 

  

  

 *alternativt minst "Accepterad" - gällande Total bedömning? 

 

  

 Har leverantörern etablerat ledningssystem för kvalitets-/egenkontroller? Ja 

 Vid upphandling av Underentreprenad - överlämnas kvalitetsdokumentation Ja 

 i samband med avslutat arbete? 

    

  

 

         
Bra om detta uppfylls         Ja Nej 

Används recirkulerat material vid framställningen? anges andel 

 

Ja 

 Består emballage av material som kan återvinnas? Används återvunnen 

plast? Ja 

 Påverkas livscykelperspektivet av leverantörsvalet? 

  

Ja 

 Arbetar leverantören aktivt med minskning av  

  

  

 Klimapåverkan/CO2 emissioner? 

    

Ja 

 Kan leverantören ta emot returemballage (om relevant och önskvärt)?   Nej 

Är leverantören certiferad enligt ISO 9001? 

   

Ja 

 Är leverantören certiferad enligt ISO 

14001? 

   

  Nej 

Har leverantörn Policy avseende Kvalité/Miljö/Arbetsmiljö? 

 

Ja 

 Finns uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera sociala ansvarstagande,   

 inklusive rutiner för att säkerställa kraven? 

   

  

 Är leverantören villig att samarbeta långsiktigt (bistå med information för    

 livscykelbedömning, involvering vid utveckling av nya produkter etc.)?   

 Kan drift- och underhållsinstruktioner överlämnas elektroniskt/digitalt    

 i samband med leverans? 

    

  

 

     

Antal Ja 
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Beräkingar 
 

Konsistenskontroll för huvudkriterier för objektmaterial. 

 

Leveransrisk: 

= 3 

= = 0 

=  = 0 

 

Vinstpåverkan: 

= 4,176943 

= = 0,058981 

 = = 0,065535 

 

Konsistenskontroll för huvudkriterier för lagervaror. 

 

Leveransrisk: 

= 3,01256799 

= = 0,006283994 

=  = 0,010834472 

 

Vinstpåverkan: 

= 4,200998 

 = = 0,066999 

 = = 0,074444 

 

 


