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Bakgrund och problemdiskussion: Inköp är idag en av de viktigaste enheterna i ett 
företag, då inköp av material står för en stor del av de totala kostnaderna. För att kunna 
producera till låga kostnader och säkra en bra kvalitet, krävs det att företag har en 
tillfredställande leverantörsbas. Då trenden generellt sett går mot att reducera antalet 
leverantörer, använda sig av singel sourcing, blir valet av leverantör allt viktigare. 
Utvecklingen för möbelbranschen är i allmänhet god, vilket visar sig i ökad efterfrågan 
och behovet av att nyrekrytera personal. I och med den förväntade efterfrågeökningen, 
och därmed det ökade behovet av material, blir leverantörsvalet en alltmer betydelsefull 
funktion hos företagen. 
 
Syfte: Uppsatsen syftar till att beskriva arbetet vid leverantörsval och 
leverantörsutvärdering, gällande företag i möbelbranschen. Uppsatsen syftar också till 
att redogöra och förklara de urvalskriterier som företag i möbelbranschen tar i beaktning 
vid leverantörsval och leverantörsutvärdering. 
 
Metod: Uppsatsen är en surveyundersökning, med ett positivistiskt förhållningssätt. Vi 
har valt att göra en kvalitativ studie, då vi har genomfört en semistrukturerad 
intervjustudie av fem utvalda företag. Företagen har valts ut med hjälp av ett icke-
sannolikhetsurval och våra slutsatser har grundat sig i ett deduktivt angreppssätt, med 
inslag av induktion. 
 
Teori: Valet av teori gjordes för att kunna besvara vår problemformulering. Teorin är 
hämtad från många olika källor, såväl böcker som vetenskapliga artiklar. Den teoretiska 
referensramen är uppbyggd utifrån leverantörsval, leverantörsutvärdering och 
urvalskriterier, samt områden som på något sätt påverkar dessa aspekter. 
 
Empiri: Vår empiriska intervjustudie har genomförts på fem tillverkande företag inom 
möbelbranschen. Vi har undersökt hur företagen arbetar med val och utvärdering av 
leverantörer, samt vilka urvalskriterier de anser vara betydelsefulla vid detta arbete. 
 
Resultat: Vid leverantörsval arbetar de studerade företagen i flera fall på erfarenhet och 
rutin, snarare än det tillvägagångssätt som teorin förespråkar. Det har dock visat sig att 
företag inom möbelbranschen har ett relativt väl utvecklat arbete med utvärdering av 
leverantörer. De kriterier som företagen anser vara mest betydelsefulla vid val och 
utvärdering av leverantör är; pris, kvalitet, leveransprecision, ekonomisk status, miljö 
och flexibilitet. 
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1 Inledning 

 

 detta kapitel börjar vi med att presentera en bakgrund innehållande information om 

möbelbranschen. Därefter följer en problemdiskussion, som leder oss ner till vår 

problemformulering och vårt syfte. Det sker också en presentation av begränsningar 

och begreppsdefinitioner innan vi avslutningsvis presenterar uppsatsens analysmodell 

och uppsatsens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Möbler fanns redan under antiken, men i industriell kontext har det bara förekommit 

tillverkning sedan förra sekelskiftet.1 Industrin startade inte i Sveriges storstäder, utan i 

små samhällen som Åtvidaberg i Östergötland och Virserum i Småland.2 

Möbelbranschen är idag relativt koncentrerad till Smålandsregionen, den region vi tänkt 

studera, med allt från stora aktörer som IKEA och Kinnarps till små möbelsnickare. 

Idag går svensk möbelindustri i allmänhet bra, då den inhemska försäljningen går bra 

samtidigt som exporten har ökat kraftigt.3 Under det första kvartalet av 2007 ökade 

Sveriges export av möbler med 10 % till 15,8 miljarder kronor och importen ökade med 

16 % till 14,9 miljarder kronor.4 Se figur 1.1. 

 
Figur 1.1 Produktions-, export- och importutveckling  Källa; http://www.tmf.se5 

                                                
1 Arwidson (2006) s 6 
2 Ibid. s 18 ff 
3 http://www.sr.se/cgi-bin/kronoberg/nyheter/artikel.asp?artikel=1446196 2008-04-15 
4
 http://www.tmf.se/Templates/TickerItem1.aspx?PageID=58ec8894-01ff-46a8-b29d-a2dab3854036 

2008-04-15 
5 http://www.tmf.se/Templates/TickerItem1.aspx?PageID=58ec8894-01ff-46a8-b29d-a2dab3854036 
2008-04-15 
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Konkurrensen mellan företagen i branschen är stor, men ett visst samarbete kan dock 

skönjas då det finns många gemensamma branschfrågor kring produkter som snabbt kan 

lösas om samarbete existerar. Det kan till exempel gälla normer och standarder för miljö 

eller säkerhet. Detta samarbete sker genom branschorganisationen Trä- och 

möbelindustriförbundet (TMF).6 TMF är branschorganisationen för möbelbranschen i 

Sverige och företräder cirka 800 medlemsföretag med nästan 30 000 anställda. Totalt 

har branschen 40 000 anställda och prognoser visar på en fortsatt expansion.7 

 

När vi talar om material inom möbelbranschen, är olika slag av trämaterial det mest 

förekommande. Inom träsektionen är den volymmässigt viktigaste produkten 

skivmaterial, exempelvis spånskivor. Det är relativt vanligt att företagen inom 

branschen kontrakterar underleverantörer, där dessa för beställarens räkning tillverkar 

olika typer av komponenter.8 Inköpskostnaderna för råmaterial, halvfabrikat och 

komponenter från externa leverantörer står för, i genomsnitt, över hälften av företagets 

totala kostnader. Att välja rätt leverantörer kan reducera inköpskostnaderna och därmed 

öka företagets konkurrenskraft.9 

 

Det har genomförts ett antal uppsatser om leverantörsval, så som Stina Lund Jörgensen 

och Jenny Karlssons (2005) uppsats där de behandlade fyra företag inom klädbranschen 

samt Anna-Karin Kjellman och Linda Lundströms (2005) uppsats om val av 

transportleverantör.  Det har genomförts relativt många studier på möbelbranschen, men 

ingen av dem har berört leverantörsval. 

 

1.2 Problemdiskussion 

En av grundpelarna i tillverkande företag är inköpsenheten. Inom denna enhet är 

utvärdering och val av leverantör två av de viktigaste ansvarsområdena. Med tanke på 

den globala utvecklingen och den konkurrensutsatta miljö företagen befinner sig i är det 

näst intill en omöjlighet att producera till låga kostnader med en hög kvalitet, utan att ha 

                                                
6 http://www.tmf.se/Templates/Article1.aspx?PageID=2a67ff58-3003-49a0-aa50-4443fba9814b 2008-04-
15 
7 http://www.tmf.se/Templates/Article1.aspx?PageID=bc3e0ba1-83d7-4185-8b1d-7b376ec3af9e 2008-
04-16 
8 NUTEK (1997:54) s 35 ff 
9 Ding (2004) s 210 
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en tillfredsställande leverantörsbas.10 Det är ofta så att leveransproblem i grunden inte 

beror på leverantören, utan istället på köparens egen organisation, vilket visar på vikten 

av en väl fungerande inköpsprocess.11 

 

Dagens utveckling går även generellt mot att reducera antalet leverantörer, det vill säga 

mot singel sourcing. Detta leder till att just de leverantörer företaget väljer måste vara 

passande för företaget och den situation företaget befinner sig i.12 Motivet med att 

försöka reducera antalet leverantörer kan vara att företaget eftersträvar ett 

partnerskapsförhållande och en integrerad samverkan med sina leverantörer.13 Om 

köparen endast har en leverantör, som han är beroende av, finns dock risken att 

leverantören börjar höja priserna. En risk som kan uppstå inom möbelbranschen är 

bristfällig tillgång av material14. Det är med andra ord även viktigt för företag att se till 

riskerna med singel sourcing.15  

 

Trenden hos tillverkande företag går idag mot att göra alltmer inköp från 

lågkostnadsländer. Inköpen från lågkostnadsländer baseras på fler grunder än endast 

priset, då kompetens och kvalitet har förbättrats under senare tid. Globala inköp kan 

dock medföra komplikationer när det gäller exempelvis kommunikation, långa ledtider 

och kontroll av miljöpåverkan.16 

 

Enligt en undersökning som TMF har utfört kommer träindustrin att behöva rekrytera 

6000-8000 personer inom en femårsperiod.17 Detta faktum torde leda till att 

leverantörernas arbete blir allt viktigare och kraven på dessa allt större. I och med att 

leverantörerna får högre krav på sig, blir också valet av leverantör allt viktigare. 

 

Vad anses då vara en bra leverantör? Det finns ett stort antal kriterier att ta i beaktning. 

Det finns kriterier som är lättare att beräkna så som pris, kvalitet, och 

leveransprestationer. Det finns också kriterier som inte är lika lätta att beräkna. Exempel 

                                                
10 Vokurka (1996) s 106 
11 Inköp & logistik (2007) s 7 
12 Vokurka (1996) s 107 
13 Mattsson (2002) s 202 
14 Intervju, Möller, 2008-05-08 
15 Inköp & logistik (2007) s 7 
16 Mailintervju, Hans Nyrell, 2008-04-28 
17 http://www.tmf.se 2008-04-16 
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på dessa kan vara flexibilitet, service och kommunikation.18 Kriterier tas i beaktning 

såväl vid leverantörsval som vid leverantörsutvärdering. Dessa processer, leverantörsval 

och leverantörsutvärdering, är steg 2 och 6 i inköpsprocessen. Se figur 1.2. Att hitta 

leverantörer som uppfyller de krav och kriterier som företaget ställer är viktigt. De 

kriterier företagen tar hänsyn till vid utvärdering och val av leverantörer kan anses vara 

kärnan i leverantörsval och leverantörsutvärdering.19  

 

 
Figur 1.2 Vår utvalda studie av inköpsprocessen              Källa: Van Weele (2005) s 29 (omarbetad) 

 

1.3 Problemformuleringar 

- Hur arbetar företag i möbelbranschen med leverantörsval och 

leverantörsutvärdering? 

- Vilka kriterier anses vara betydelsefulla vid leverantörsval och 

leverantörsutvärdering och varför är dessa betydelsefulla? 

 

1.4 Syfte 

- Uppsatsen syftar till att beskriva arbetet vid leverantörsval och 

leverantörsutvärdering, gällande företag i möbelbranschen. 

- Uppsatsen syftar också till att redogöra och förklara de urvalskriterier som 

företag i möbelbranschen tar i beaktning vid leverantörsval och 

leverantörsutvärdering. 

 

                                                
18 Yang (2006) s 927 
19 Banks Pidduck (2006) s 263 
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1.5 Begränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till; 

- Att studera två typer av marknader, nämligen företag inom hemmiljö samt 

offentlig/kontors-miljö, för att tillgången på företag är stor och att dessa 

inriktningar står för större delen av branschens omsättning. 

- Inköp av sådant material som kallas för hävstångsprodukter, för att denna typ av 

material har en stor betydelse för företagets inköpskostnader. 

 

1.6 Begreppsdefinition 

80/20-regeln – Detta är en princip som grundar sig på antagandet att 20 % av 

leverantörerna står för 80 % av inköpsvärdet. 

Folie – En form av tapet som limmas fast och fungerar som ett skal på exempelvis 

möbeldelar som inte är speciellt utsatta. 

Hävstångsprodukt – Dessa produkter förbrukas i stora volymer. Det innebär att en liten 

kostnadsreduktion per artikel ger stora effekter på kostnaderna totalt sett. Produkterna 

har hög ekonomisk betydelse för företaget samt en stor tillgänglighet på marknaden. 

Limfog – Detta är en massiv träplatta, bestående av hoplimmade stavar eller brädor. 

MDF – Medium Density Fibreboard. Det är en variant av träskiva, som tillverkas av 

hoppressade sågspån från barrträd. Materialet är kompakt och har goda fräs- och 

lackeringsegenskaper.  
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1.7 Analysmodell 

I figur 1.3 presenteras uppsatsens analysmodell. Modellen kompletteras efter uppsatsens 
teori- respektive empirikapitel.  

 

 

Figur 1.3 Uppsatsens analysmodell

Analys 

Slutsatser 

Problemformulering 1 
Hur arbetar företag i möbelbranschen med 
leverantörsval och leverantörsutvärdering? 
 
Problemformulering 2 
Vilka kriterier anses vara betydelsefulla vid 
leverantörsval och leverantörsutvärdering och 
varför är dessa betydelsefulla? 

Empiri 
 

Teori 
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1.8 Uppsatsens fortsatta disposition 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens fortsatta disposition, med figur 1.4 och en 
förklarande text till varje steg av uppsatsen. 

 

I uppsatsens metodkapitel redogör vi för de val av metoder som vi 

har gjort. Vi beskriver först teoretiska begrepp, för att sedan 

presentera vår motivering och val av metod. Avslutningsvis 

sammanfattar vi kapitlet med en figur av valda metoder. 

 

I uppsatsens teoretiska referensram behandlar vi de teorier som är 

relevanta för det område som uppsatsen berör. Leverantörsval, 

leverantörsutvärdering och urvalskriterier är några av de teorier 

som behandlas. Teorin utgör tillsammans med empirin grunden 

för vår analys. 

 

Empirin består av data insamlat via intervjuer med berörda 

personer på de företag som vi studerat. Detta presenteras som en 

nulägesbeskrivning av hur företagen idag arbetar vid 

leverantörsval och leverantörsutvärdering. 

 

I detta kapitel ställer vi empiri och teori mot varandra, för att på så 

sätt kunna analysera fram samband eller motstridigheter mellan 

teori och empiri. Det som vi analyserar fram i detta kapitel ligger 

till grund för de slutsatser som presenteras. 

 

I det avslutande kapitlet presenterar vi de slutsatser som växt fram 

genom analyskapitlet. Vidare diskuterar vi även uppsatsens 

generaliserbarhet och kritik till eget arbete. Slutligen ger vi förslag 

till fortsatt forskning. 

 

Figur 1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 
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2 Metod

 

 detta kapitel redogör vi för de val av metoder som har gjorts. Först beskriver vi de 

begrepp som är aktuella, för att sedan motivera våra val av metod. Syftet med kapitlet 

är att ge läsaren en översikt av de metodologiska reflektioner som har behandlats för 

att hitta svar på vår problemformulering. Avslutningsvis illustreras alla val med hjälp 

av en sammanfattande figur. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

När det gäller vetenskapligt förhållningssätt talas det ofta om två huvudinriktningar, 

nämligen hermeneutik och positivism.20 

 

Hermeneutiken har sina rötter från grekiskan och betyder ”tolkning av budskap” eller 

”tolkning av texter”.21 Det kan sägas att hermeneutiken har två huvudinriktningar, 

bibelanalys och studie av antika klassiker. Ett huvudtema för detta förhållningssätt har 

ända från början varit att det gäller att förstå delarna för att kunna förstå helheten, och 

vice versa.22 Växelspelet mellan del och helhet, eller förförståelse och erfarenhet, kallas 

för den hermeneutiska cirkeln.23 

 

Positivismen har utgångspunkten från naturvetenskapen, men dess metoder har spridit 

sig även till andra ämnesområden.24 En annan av positivismens egenskaper är att det 

bara är händelser eller fenomen som kan iakttas direkt via erfarenhet eller observation 

som är giltiga, och kan räknas som kunskap.25 Positivister menar att det är mer 

fördelaktigt att ha en liten kärna av fast och säker kunskap än mängder av lös och osäker 

kunskap.26 

 

 

 

                                                
20 Thurén (2007) s 16 
21 Egidius (1986) s 41 
22 Alvesson & Sköldberg (2008) s 193 
23 Thurén (2007) s 61 
24 Ibid. s 16 
25 Bryman (1997) s 24 
26 Thurén (2007) s 21 
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Vårt val av vetenskapligt förhållningssätt 

Denna uppsats är av det positivistiska förhållningssättet. Vi har inte tolkat de budskap 

som respondenterna under intervjuerna gett oss, utan direkt återgett den empiri vi samlat 

in. Vi har heller inte kunnat veta något utöver den empiriska information som 

respondenterna gett oss, vilket ytterligare stärker uppsatsens positivistiska 

förhållningssätt. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Liksom för det vetenskapliga förhållningssättet kan vi även här säga att det finns två 

typer av angreppssätt, via induktion eller deduktion.27 

 

Induktion är ett angreppssätt som bygger på att allmänna och generella slutsatser dras 

utifrån det empiriska material som samlats in. Det går att komma långt med induktion, 

men det kan aldrig helt säkerställas. Det är till exempel allmänt accepterat att rökning är 

skadligt för hälsan, men det går aldrig att till 100 % göra denna slutledning.28 

Grundtanken för induktion är att forskaren samlar in empiri, för att sedan sammanställa 

det insamlade materialet och till slut formulera teorier. Forskaren går från empiri till 

teori, med en teorineutral inställning från början.29 

 

Till skillnad från induktion, är deduktion ett angreppssätt som bygger på logiska 

slutsatser och en logisk slutsats sägs vara sann om den är logisk sammanhängande.30 

Detta är den mest förekommande uppfattningen om förhållandet mellan teori och 

empiri. Det bygger på att forskaren, utifrån sin kunskap och teoretiska bakgrund om det 

studerade området, härleder en eller flera hypoteser som ska genomgå en empirisk 

granskning. Forskaren går alltså här från teori till empiri, i motsats till induktion.31 

 

Vårt val av vetenskapligt angreppssätt 

Uppsatsen kan sägas ha ett deduktivt angreppssätt eftersom vi började med att bekanta 

oss med ämnet, via böcker och vetenskapliga artiklar. Efter detta samlade vi in empirisk 

                                                
27 Thurén (2007) s 22 
28 Ibid. (2007) s 22 ff 
29 Hartman (2004) s 151 
30 Thurén (2007) s 28 
31 Bryman (2004) s 20 
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data, då vi intervjuade berörda personer på företagen. Eftersom vissa frågor har handlat 

om vad företagen anser och tycker, har uppsatsen även fått inslag av ett induktivt 

angreppssätt. Utifrån den teori vi hade valt och den empiri som vi samlat in, resulterade 

det i analys och slutsatser. 

 

2.3 Forskningsmetod 

Det finns två grundformer av forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ metod. 

Dessa passar olika bra till olika studier, beroende på studiens utformning och 

undersökningens upplägg.32 Den kvantitativa metoden är ofta relaterad till det 

positivistiska förhållningssättet och den kvalitativa metoden till hermeneutiken.33 

 

Kvalitativ metod behandlar den data som berättar något om de icke mätbara 

egenskaperna hos de enheter som undersöks. Klassiska typer av kvalitativa metoder är 

intervjuer eller observationer av berörda personer.34 Vidare kan intervjun vara av arten 

ostrukturerad alternativt semistrukturerad. Den ostrukturerade intervjun är informell och 

sker inte på ett standardiserat sätt medan den semistrukturerade intervjun till viss del är 

standardiserad, men en viss frihet finns.35 

 

Kvantitativ metod är en forskningsmetod som generellt sett sägs behandla data som är 

mätbara, det vill säga siffror eller andra termer som uttrycker mängd.36 Om studiens 

frågeställning gäller ”hur ofta”, ”hur många” eller ”hur vanligt” är det lämpligt att göra 

en kvantitativ studie.37 Ett klassiskt exempel på en kvantitativ metod är enkäter, där alla 

tillfrågade får ta ställning till exakt samma frågor och har ett bestämt antal 

svarsalternativ. Fördelen med enkäter framför intervjuer är lägre kostnader, men 

samtidigt är nackdelen med enkäter att det oftast uppstår ett större bortfall än vid 

intervjuer.38 

 

 

                                                
32 Halvorsen (1992) s 78 
33 Bryman (1997) s 20 & 78 
34 Halvorsen (1992) s 83 ff 
35 Bryman & Bell (2005) s 360 ff 
36 Halvorsen (1997) s 78 
37 Trost (2005) s 14 
38 Halvorsen (1992) s 87 ff 
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Vårt val av forskningsmetod 

Forskningsmetoden för den här uppsatsen är kvalitativ, då vi har utfört intervjuer där vi 

samlat in kvalitativ data. Intervjuerna har varit semistrukturerade, eftersom de till större 

delen har varit standardiserade. Valet föll på det kvalitativa, då vi ansåg att det var det 

mest fördelaktiga för att på bästa sätt kunna besvara vår problemformulering. 

 

2.4 Datainsamling 

Vad gäller datainsamling kan det urskiljas två huvudtyper, nämligen primärdata och 

sekundärdata. Primärdata betyder att forskaren själv samlar in helt ny data, medan 

sekundärdata innebär att han utnyttjar data som redan har samlats in av andra.39 

 

Klassiska källor för primärdata är intervjuer och observationer.40 När en forskare letar 

efter primärdata bör denna ha ett kritiskt förhållningssätt. Han bör försöka belysa 

rapportens både starka och svaga sidor. De starka sidorna kan forskaren själv ha nytta 

av, medan han via de svaga sidorna vet vilka han ska undvika.41 

 

Sekundärdata är vanligtvis information som finns tryckt i till exempel böcker, artiklar, 

årsredovisningar et cetera. Vid insamling av sekundärdata, som vid all annan 

datainsamling är det viktigt att säkra materialets validitet, reliabilitet och relevans i 

förhållande till studien. Det är alltså även här viktigt att forskaren har ett kritiskt 

förhållningssätt, då källan kan vara vinklad.42 

 

Vårt val av datainsamling 

Vi har under uppsatsens gång använt oss av såväl primär- som sekundärdata. Den 

primärdata vi har använt är hämtad från intervjuer. Sekundärdata är främst hämtad från 

böcker och vetenskapliga artiklar. För att hitta relevanta böcker har vi använt oss av 

bibliotekskatalogen på Växjö universitetsbibliotek. Vetenskapliga artiklar har vi främst 

sökt i databaserna Business Source Premier och Emerald, men även ELIN. De sökord 

som vi har använt är; leverantörsval, leverantörsutvärdering, sourcing, möbelbranschen 

samt order qualifiers och order winners et cetera. 

                                                
39 Arbnor & Bjerke (1994) s 241 
40 Lundahl & Skärvad (1999) s 115 
41 Hartman (2004) s 214 
42 Lundahl & Skärvad (1999) s 131 ff 
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2.5 Undersökningsmetod 

Det finns många olika typer av undersökningsmetoder, där fallstudie och 

surveyundersökning är två av dessa.43 

 

En fallstudie handlar ofta om undersökning av en eller några få enheter där forskaren, 

på djupet, försöker kartlägga och redogöra för händelser, processer eller relationer.44 

Ofta använder forskaren kvalitativa metoder, som deltagande observation, för att få 

fram data. Det är även ofta så att forskaren inte har någon klar problemställning att utgå 

ifrån, utan syftet är istället att ge en intensiv beskrivning av till exempel ett socialt 

system.45 

 

Grundtanken för en surveyundersökning är att den information som samlas in ska vara 

standardiserad, alla respondenter ska få samma frågor. En annan egenskap är att en 

surveyundersökning ofta är en stickprovsundersökning. Det brukar allmänt sägas att det 

finns två huvudtyper av surveyundersökning, deskriptiv och analytisk. Den deskriptiva 

typen syftar till att beskriva ett fenomen och den analytiska syftar till att förklara.46 

 

Vårt val av undersökningsmetod 

Uppsatsens undersökningsmetod är surveyundersökning och den har genomförts via 

intervjustudier. Vi har undersökt ett stickprov av företag inom möbelbranschen, vilket 

också pekar på att uppsatsen är en surveyundersökning. Eftersom vi har beskrivit 

möbelbranschen som bransch och hur processen med leverantörsval går till i respektive 

företag, har vi berört den deskriptiva typen av undersökning. 

 

2.6 Urval 

Om en forskare vill undersöka en liten grupp, skulle han kunna undersöka hela gruppen 

i en så kallad totalundersökning. Det blir dock allt svårare när gruppen är större, vilket 

                                                
43 Denscombe (2000) s 12 ff 
44 Ibid. s 41 ff 
45 Halvorsen (1992) s 67 ff 
46 Lundahl & Skärvad (1999) s 168 
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gör att forskaren istället får göra ett urval av populationen.47 Detta urval har två så 

kallade huvudgrenar, sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval.48 

 

Inom grenen sannolikhetsurval finns det ett antal varianter av urval, där obundet 

slumpmässigt urval ses som den mest grundläggande varianten. Denna urvalsmetod 

bygger på att alla enheter i populationen har samma möjlighet att komma med i urvalet. 

Systematiskt urval är en annan variant, där vi vet att vi till exempel ska välja ut var 

tjugonde anställd. Till en början väljs ett slumpmässigt nummer mellan 1 och 20, till 

exempel 12. Detta innebär att den första att bli vald är anställd nummer 12. Därefter 

väljs var tjugonde anställd tills listan av anställda är slut. Det är vid sådana urval viktigt 

att säkerställa att det inte finns någon inneboende systematik i urvalsramen, för att 

undvika skevheter.49 

 

Icke sannolikhetsurval är i grunden ett begrepp som fångar upp alla urvalsmetoder som 

inte är sannolikhetsurval. Vi kommer här att behandla två av dessa metoder. 

Bekvämlighetsurval är, som namnet berättar, ett urval som gjorts på personer som 

funnits i forskarens närhet när urvalet gjordes. Det kan vara svårt att generalisera 

resultatet av en studie som bygger på ett bekvämlighetsurval, eftersom det inte går att 

identifiera vilken population som motsvarar urvalet. Bekvämlighetsurval är dock 

relativt vanligt, då det finns chans att spara både tid och pengar. En annan typ av icke 

sannolikhetsurval är snöbollsurval. Här tar forskaren till en början kontakt med ett antal 

individer som är relevanta för studiens syfte, för att sedan använda dessa för att komma 

i kontakt med fler individer.50 

 

Vårt val av urvalsmetod 

Då alla enheter inom möbelbranschen inte har haft samma chans att komma med i vårt 

urval, har vårt urval varit ett icke sannolikhetsurval. Vi sökte efter företag som själva 

har en tillverkningsprocess och som dessutom befinner sig i Smålandsregionen. Tack 

vare företagens geografiska läge har vi kunnat spara in tid. Vi har därmed använt oss av 

ett bekvämlighetsurval. 

 
                                                
47 Eliasson (2006) s 45 
48 Bryman & Bell (2005) s 109 
49 Ibid. s 114 ff  
50

 Ibid. s 124 ff 
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Våra val av företag & intervjupersoner 

Vi har valt att begränsa oss till två olika typer av marknader, hemmiljö samt 

offentlig/kontors- miljö. Vi har valt att studera två företag inom marknaden för 

hemmöbler och två företag inom marknaden för offentlig/kontor, samt ett företag som 

inriktar sig mot både hem- och offentlig/kontors- miljö. Vi presenterar företagen och 

intervjupersonerna i tabell 2.1. 

 

Företag Inriktning Intervjuperson Titel Datum 
Fröseke AB Hem Bengt Nilsson VD 2008-05-07 

Melam AB Hem Peter Gustafsson VD 2008-05-12 

Stolab Hem/Off Henrik Möller Inköpare/produktionsplanerare 2008-05-08 

MPI AB Off Lars-Göran Eklund Inköpare 2008-05-13 

Företag X51 Off Person A & B Inköpare 2008-05-14 

Tabell 2.1 Sammanställning av företag och intervjuade personer. 

 

Vi har också genomfört en expertintervju, via mail, med Hans Nyrell. Nyrell har 30 års 

erfarenhet av inköp, leverantörsval och leverantörsutvärdering. Syftet med intervjun var 

att skaffa en bredare kunskap inom ämnet, men även att möjliggöra en välgrundad 

diskussion under företagsintervjuerna. 

 

2.7 Sanningskriterier 

En studie som har hög överrensstämmelse mellan teori och empiri har en hög validitet. 

Begreppet kan översättas till mer allmänna begrepp som giltighet och relevans.52 

Validitet kan sägas gälla den precision på de frågor som ställs, den data som samlas in 

och de slutsatser som presenteras.53 Det handlar enkelt sagt om i vilken utsträckning vi 

kan vara övertygade om att vi har undersökt det som vi verkligen ville undersöka, och 

ingenting annat.54 Validitet är något som är svårt att mäta och är istället något som 

måste argumenteras fram.55 

 

                                                
51 Företag X har önskat att vara anonyma. 
52 Halvorsen (1992) s 41 
53 Denscombe (2004) s 124 
54 Thurén (2007) s 26 
55 Halvorsen (1992) s 41 
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Med reliabilitet avses hur pålitliga mätningar är och om metoder för datainsamling har 

utförts på rätt sätt.56 Om en mätning har hög reliabilitet, innebär det att en oberoende 

mätning ska ge ungefär samma svar. Metoderna ska alltså inte ge en skev bild av det 

som studeras. Detta är av stor vikt, eftersom forskare måste kunna försäkra sig om att 

resultaten inte påverkas av att forskningsinstrument ger olika resultat varje gång de 

används. För att fastställa stabiliteten i forskningen tillämpar forskare följande logik; 

om andra faktorer inte har någon påverkan, och ingenting har förändrats, ger 

forskningen samma sak.57 

 

Sanningskriterier i vår uppsats 

Då vi har utgått från teorin när vi har skrivit våra intervjufrågor, stärktes uppsatsens 

validitet. För att få många infallsvinklar och för att teorin inte ska bli för skev har vi valt 

att använda oss av många olika källor, såväl böcker som vetenskapliga artiklar. Genom 

att vi har kopplat intervjusvaren till den använda teorin, stärktes uppsatsens reliabilitet. 

För att ytterligare stärka uppsatsens validitet har vi genomfört en expertintervju. Vi 

utförde även så kallade respondentvalideringar, då respondenterna fick ta del av de 

sammanställda intervjuerna i efterhand. Detta gjorde vi för att kontrollera så att inga 

missförstånd eller feltolkningar hade uppstått. De intervjuer vi genomförde hölls med 

berörda och insatta personer på företagen, vilket har gett uppsatsen en starkare 

reliabilitet. 

 

2.8 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär i vilken utsträckning det går att dra slutsatser för en hel 

population utifrån ett urval, vilket innebär att studier av en hel population inte har något 

problem med generalisering. Forskare vill alltid uppnå en så pass hög generaliserbarhet 

som möjligt. Oberoende av om forskaren studerar ett urval eller gör en fallstudie, har 

urvalskriterierna en avgörande utgångspunkt vid generaliseringar. Det som ska ingå i 

studien måste bygga på en logisk grund, som kan tänkas tillåta rimliga generaliseringar. 

Ett sätt att uppnå detta är att sträva efter att få ett representativt urval, ett urval som på 

ett bra sätt speglar populationen och har samma karaktäristika.58 

                                                
56 Thurén (2007) s 26 
57 Denscombe (2004) s 125 
58 Ibid. s 171 ff 
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Generaliserbarhet i vår uppsats 

Eftersom möbelbranschen har en komplex karaktär, med många olika inriktningar, är 

det svårt att generalisera ett bekvämlighetsurval för hela branschen. Detta har visat sig 

vara fallet även för vår uppsats, då de studerande företagen har olika karaktär.  
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2.9 Metodsammanfattning 

För att göra våra metodval överskådliga har vi valt att illustrera detta i figur 2.1. 

 

 

2.10 Tidsplan 

För att visa hur arbetet med denna uppsats har fortlöpt, illustreras detta i figur 2.2. 
Aktivitet\Vecka 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Brainstorming
Företagsbesök
Teori
Inledningskapitel
Metod
Empiri
Analys
Färdigställande
Handledning
PM 0 1 2 3
Inlämning
Slutseminarium  

Förhållningssätt 

Angreppssätt 

Forskningsmetod 

Datainsamling 

Undersökningsmet
od 

Urval 

Positivism 

Deduktion/Induktion 

Kvalitativ 

Primär/sekundär-data 

Surveyundersökning/ 
Intervjuer 

Bekvämlighetsurval 

Validitet 
- Respondentvalideringar 
- Utgångspunkt från teorin 
Reliabilitet 
- Intervju med berörda 
personer 
- Intervjusvar kopplade till 
teorin 

Sanningskriterier 

Figur 2.1 Sammanfattning av valda metoder 

Figur 2.2 Uppsatsen tidsplan 
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3 Teoretisk referensram 

 

etta kapitel behandlar vår teoretiska referensram. Vi tar upp teorier som är 

relevanta för vårt ämne och nödvändiga för att kunna ställa vår teori mot empiri. 

De teorier som vi behandlar är bland annat leverantörsval, leverantörsutvärdering, 

försörjningsstrategier samt olika urvalskriterier. Valet av teorier gjordes för att kunna 

besvara våra problemformuleringar. 

 

För att tydliggöra kopplingen mellan våra problemformuleringar och teorin, har vi valt 

att göra detta i figur 3.1. Våra två problemformuleringar finns att läsa i figurens två 

runda ringar. Under dessa ringar, på vänster respektive höger sida, finns de teorier som 

enbart är kopplade till respektive problemformulering. Den fyrkant som är placerad 

längst ner i mitten innehåller de teorier som gemensamt kan kopplas till uppsatsens båda 

problemformuleringar. Kopplingen mellan problemformulering och teori visas i figuren 

med pilar. 

 

 

Figur 3.1 Teoretisk modell som illustrerar kopplingen mellan uppsatsens problemformuleringar och 

teori. 

 

 

 

 

D

Problemformulering 2  
Vilka kriterier anses vara 

betydelsefulla vid leverantörsval 
och leverantörsutvärdering och 
varför är dessa betydelsefulla? 

Leverantörsval 
Leverantörsutvärdering 

Försörjningsstrategier 
Leverantörsavstånd 
Relationer 
Makt & beroende 

Urvalskriterier 
Order qualifiers & order winners 

Problemformulering 1 
Hur arbetar företag i 
möbelbranschen med 

leverantörsval och 
leverantörsutvärdering? 
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3.1 Leverantörsbedömning 

Vi har valt att utgå ifrån Van Weeles inköpsprocess och därifrån fördjupa oss i steg 2, 

selecting och steg 6, evaluation. Vi väljer att benämna dessa som leverantörsval 

respektive leverantörsutvärdering och kommer vidare att behandla dem i kapitel 3.1.1 

respektive 3.1.2. Se figur 3.2. 

 

 
Figur 3.2 Vår utvalda studie av inköpsprocessen                 Källa: Van Weele (2005) s 29 (omarbetad) 

 

3.1.1 Leverantörsval 

Leverantörsval kan enkelt sagt sägas motsvara den process som ett företag går igenom 

då de väljer ut den leverantör som lämpar sig bäst.59 Det första köparen bör göra här är 

att summera och bestämma de grundläggande krav som de har på en potentiell 

leverantör. Därefter samlar köparen ihop en så kallad long-list med potentiella 

leverantörer. Köparen ber sedan alla leverantörer på listan att skicka ut en så kallad 

request for information (RFI), där de presenterar sina referenser och kvalifikationer. 

Utifrån RFI väljs ett antal leverantörer ut till en så kallad short-list. De leverantörer som 

står med på köparens short-list ombeds sedan att skicka ut en offert, en så kallad request 

for quotation (RFQ). Genom att jämföra dessa offerter väljer köparen sedan ut den/de 

leverantör/leverantörer han önskar beställa av.60 

 

Det finns flertalet anledningar till att leverantörsval har blivit allt viktigare med tiden. 

Företag vill idag reducera sin leverantörsbas och bygga längre relationer, vilket har gjort 

val och utvärdering av leverantörer till en allt viktigare funktion hos företag. 

Reduceringen av leverantörsbasen gör att längre relationer skapas och interaktionen 

mellan leverantör och kund blir allt starkare, vilket i längden kan leda till att parterna 

delar resurser med varandra. Ett exempel på detta kan vara att integrera leverantören 

                                                
59 Van Weele (2005) s 49 ff 
60 Ibid. s 52 
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tidigt i arbetet med produktdesign. Om detta ska kunna fungera på ett tillfredställande 

sätt, krävs det att kunden från början har genomgått ett noggrant leverantörsval.61 

 

Leverantörsval är vida ansett som en av de viktigaste funktionerna i ett företag. Ett 

företags leverantörer påverkar till exempel pris, kvalitet och leveransprecision, vilka alla 

är kriterier som i slutändan har påverkan på kundens tillfredställelse. Inköp och 

leverantörsval har länge handlat om att hitta det lägsta priset. Det har dock visat sig att 

leverantörsvalet inte kan sluta där. Det finns andra kriterier som är viktiga vid valet av 

leverantör, där några av dessa är kvalitet, leveransprecision och leverantörens 

referenser.62 

 

3.1.2 Leverantörsutvärdering 

När leverantören har utfört sitt arbete, går köpande företag vanligtvis igenom en 

leverantörsutvärdering. Detta görs för att följa upp leverantörsprestationer och 

kontrollera så att fastställda avtal har följts. Utvärdering görs både av nya och gamla 

leverantörer och omfattningen är varierande. Det finns vissa aspekter som köparen bör 

ta hänsyn till och utföra vid sin utvärdering;63 

- Jämföra resultatet av arbetet med de förutbestämda överenskommelserna. 

- Organisera och dokumentera all information om inköpet och leverantörens 

arbete. 

- Skriva utvärdering av arbetet. 

- Utvärdera och ranka leverantörens prestation. 

Om detta steg utförs på ett noggrant sätt, får företaget sannolikt igen det vid framtida 

leverantörsval. Leverantörer som tidigare har gjort ett bra arbete och visat sig vara 

pålitliga, kan nästa gång gå direkt in på köparens short-list, vilket sparar både tid och 

pengar. Om en redan använd leverantör ska utföra samma eller liknande arbete igen, 

finns det ingen anledning till att gå igenom de tre första stegen av inköpsprocessen, utan 

dessa startar direkt i processens fjärde steg. Efter ett tag resulterar detta i att företag 

gradvis går mot att samarbeta med färre och mer kompetenta leverantörer.64 

 

                                                
61 Pearson & Ellram (1995) s 53 ff 
62 Ibid. s 55 
63 Van Weele (2005) s 425 ff 
64 Ibid. s 62 
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Nämnda utvärdering är den form av utvärdering som köpande företag gör av 

leverantören. Det finns dock en annan typ av utvärdering, self assessment, där 

leverantören utvärderar sig själv. Uppmärksamheten har ökat och användandet av denna 

utvärderingsform har blivit allt vanligare. I längden är det inte bra för en leverantör att 

överskatta sin förmåga, då denne inte lär sig av sina misstag. Därför är självutvärdering 

ett bra verktyg för att utveckla sina kunskaper, eftersom individen i fråga då kommer till 

insikt med sina sämre sidor. När leverantören har utfört sin självutvärdering kan han 

jämföra denna mot den utvärdering som köparen har gjort, för att kartlägga skillnader.65 

 

3.1.3 Urvalskriterier 

När leverantörer ska väljas och utvärderas finns det ett antal kriterier som företaget kan 

se till. Vad som ska värderas vid leverantörsval är beroende av vilken situation företaget 

befinner sig i och vilka behov företaget har.66 Nedan presenteras ett antal kriterier som 

kan vara aktuella vid leverantörsval och leverantörsutvärdering. 

 

Pris: Kriteriet handlar om inköpspriset för artikeln/materialet. Priset är ett viktigt 

kriterium som är enkelt att mäta för att kunna göra jämförelser.67  

 

Kvalitet: Kvalitet handlar i detta fall om leverantörens förmåga att kunna tillhandahålla 

material som är pålitliga och hållbara och som samstämmer med köpande företags 

specifikationer. Certifikat inom kvalitet kan också vara ett krav.68 

 

Leveransprecision: Detta kriterium avser om leverantören kan leverera på utsatt 

datum.69 

 

Servicegrad: Detta kriterium tittar på leverantörens attityd till klagomål samt vilja och 

möjlighet till att lösa problem.70 

 

                                                
65 Randall et al (2000) s 443 ff 
66 Lysons & Farrington (2006) s 375 
67 Axelsson & Laage-Hellman (1991) s 156 
68 Chan & Chan (2004) s 1813 
69 Mattsson (2002) s 149 
70 Chan & Chan (2004) s 1813 
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Flexibilitet: Flexibilitet innebär i vilken utsträckning leverantören är villig och har 

möjlighet att möta ändrade ordervolymer och mixen av beställt material.71 

 

Miljö: Här tar köparen hänsyn till leverantörens arbete med miljö, exempelvis via ISO-

certifiering. Köpande företag kontrollerar även leverantörens ambitioner vad gäller 

miljö, för att sedan stämma av gentemot sina egna ambitioner.72 

 

Kompetens: Kriteriet handlar om hur väl leverantören utför en uppgift med hjälp av den 

kunskap han besitter.73 

 

Produktionskapacitet: Detta kriterium avser huruvida leverantören har kapacitet att 

exempelvis klara av en eventuell produktionsökning.74 

 

Referenser: Här handlar det om att ta hänsyn till vad leverantören har presterat tidigare. 

Det kan handla om vilka liknande projekt som leverantören tidigare har arbetat med, 

både till det köpande företaget men också vad de presterat gentemot andra företag.75  

 

Kommunikation: Kriteriet avser hur väl kommunikationen fungerar mellan leverantör 

och kund. Det är positivt att exempelvis använda liknande kommunikationsutrustning 

och att undvika språkskillnader, som kan påverka arbetet med leverantören negativt.76 

 

Innovation/Design: Detta handlar om leverantörens förmåga och vilja att dela 

teknologisk information. Det handlar även om leverantörens förmåga och möjlighet att 

medverka i vidareutveckling av redan existerande produkter samt att tillföra innovativa 

lösningar.77 

 

Ekonomisk status: Detta kriterium avser att undersöka leverantörens ekonomiska 

ställning i syfte att försöka undgå leverantörer som riskerar att få ekonomiska problem 

                                                
71 Chan & Chan (2004) s 1813 
72 Lysons & Farrington (2006) s 380 
73

 Chan & Chan (2004) s 1813 
74 Ibid. s 378 
75 Lysons & Farrington (2006) s 380 
76 Enarsson (2006) s 94 
77 Chan & Chan (2004) s 1813 
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som går ut över kunden. Företag tar exempelvis hänsyn till leverantörens 

betalningsförmåga, soliditet och tidigare försäljningssiffror.78 

 

Beroendeförhållande: Kunden bör i så lång utsträckning som möjligt försöka undvika 

att välja leverantörer som de blir allt för beroende av. Den part i relationen som är minst 

beroende har ett övertag.79 

 

3.1.4 Order qualifiers & order winners 

I teoriavsnittet om leverantörsval diskuteras long-list och short-list, där en long-list 

innefattar alla tänkbara leverantörer utan att någon gallring förekommit.80 För att ett 

företag ska ta in en leverantör på dess short-list, vilket är nästa steg, måste de tänkta 

leverantörerna uppfylla de order qualifiers som företaget ställer upp.81 Order Qualifiers 

kan definieras som de grundkrav som köparen ställer på en leverantör. Uppnås inte 

dessa grundkrav så anses leverantören inte vara kvalificerad som potentiell leverantör. 

Leverantörerna behöver inte utmärka sig när det gäller order qualifiers, då detta inte är 

något utslagsgivande. Det förekommer alltså ingen konkurrens mellan leverantörerna 

som har kvalificerats sig som order qualifiers. Det är först när affären ska avgöras och 

leverantören ska väljas som konkurrensen uppstår. För att en leverantör ska bli vald och 

en affärsöverenskommelse ska genomföras krävs det även att leverantören når upp till 

de kriterier som företaget ser som sina order winners. Order winners och order 

qualifiers är varierande från företag till företag och skiftar också över tid inom företag.82 

 

3.2 Leverantörsstruktur 
 

3.2.1 Försörjningsstrategier 

Det kan skiljas på två huvudtyper av försörjningsstrategier, singel sourcing och multipel 

sourcing. Det handlar om hur många leverantörer som används per artikel.83 Se figur 

3.3. 

                                                
78 Lyson & Farrington s 376 
79 Coughlan A T et al (2006) s 220 
80 Van Weele (2005) s 52 
81 Hammant et al (1999) s 543 
82 Hörte & Ylinenpää (1997) s 1007 
83 Mattsson (2002) s 202 
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Multipel sourcing innebär att företaget, för varje artikel, använder flera alternativa 

leverantörer samtidigt. Genom att ha många leverantörer samtidigt får företaget bättre 

förhandlingsposition när det gäller priser och leveransvillkor, då leverantörerna kan 

ställas emot varandra. Det innebär också ett mindre risktagande, då möjligheten finns att 

vända sig till en annan leverantör om problem uppstår.84 

  

Singel sourcing innebär att företaget använder sig av en leverantör för en viss artikel 

trots att alternativa leverantörer finns. Motivet till att använda sig av en leverantör per 

artikel kan vara att det blir mindre administrativa kostnader, speciellt vid inköp av 

mindre volymer. Andra motiv kan vara att det är svårt att hitta likvärdiga leverantörer 

eller att hitta leverantörer som är belägna inom rimligt avstånd. Singel sourcing är också 

att föredra om företaget vill skapa partnerskaps- och långa förhållanden med sina 

leverantörer, vilket oftast är en förutsättning för en gemensam produktutveckling. Den 

allmänna trenden går idag mot singel sourcing eftersom partnerskaps- och långa 

förhållanden väger tyngre än de fördelar som multipel sourcing innebär. Att minska 

antalet leverantörer per produkt innebär också att företaget kan satsa mer resurser på 

sina befintliga leverantörer. Vid användning av singel sourcing kan även 

stordriftsfördelar hos leverantören uppnås, då tillverkning av stora serier leder till lägre 

pris.85  

 

 
 

Figur 3.3 Singel- och multipel sourcing Källa; Mattson (2002) s 202 

 

Totalkostnaden för en leverantör kan delas in i två delar, priset och indirekta kostnader. 

De indirekta kostnaderna kan vara kapitalbindning, svinn, transporter och 

                                                
84 Mattsson (2002) s 203 
85 Ibid. s 202 ff 
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administration. Vid multipel sourcing är det priset som är den del av totalkostnaden som 

köparen försöker reducera, genom att spela ut olika leverantörer mot varandra. Vid 

singel sourcing är det de indirekta kostnaderna som köpande företag vill reducera, 

genom att skapa långa förhållanden med en utvald leverantör. Detta sker genom att 

utveckla system och rutiner för beställningar, leveranser och distribution, reklamationer 

och fakturering.86 I tabell 3.1 visas en sammanfattning av för- respektive nackdelar med 

de båda försörjningsstrategierna. 

 

Singel sourcing Multipel sourcing

Produktkvalitet + -

Leveransvariation + -

Risk för leveransstörningar - +

Partnerskapsrelationer + -

Gemensam produktutveckling + -

Pris  + / -  + / -

Kostnad för leverantörsrelationer + -  
Tabell 3.1 För- och nackdelar med singel- och multipel sourcing    Källa; Mattsson (2002) s205 
 

3.2.2 Leverantörsavstånd 

Vid val av försörjningsstrategi och leverantörsstruktur finns det två centrala alternativ, 

lokala eller globala leverantörer. Lokala leverantörer innebär att företaget söker 

leverantörer som ligger inom en geografisk närhet. Globala leverantörer innebär att 

företaget söker leverantörer över hela världen, oavsett geografiskt avstånd. Avståndet 

mellan leverantör och företag kan delas in i tre olika dimensioner; rumsdimension, 

tidsdimension och kulturell dimension.87  

 

Rumsdimensionen avser det geografiska avståndet. Lokala leverantörer ger möjligheter 

till snabba leveranser, minskade transportkostnader, hög leveransflexibilitet och närmre 

samarbete samt personliga möten med leverantörer. Vid användning av koncept som 

just-in-time eller kanban är det mer eller mindre en förutsättning att använda sig av 

närbelägna leverantörer.88 Syftet till användningen av globala leverantörer brukar främst 

vara att försöka minimera inköpskostnaderna, då inköp ofta sker ifrån 

lågkostnadsländer. Andra motiv till att använda globala leverantörer kan vara att det 

                                                
86 Gadde & Håkansson (1998) s 63 
87 Mattsson (2002) s 215 
88 Ibid. s 215 
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krävs en viss kvalitet och kompetens som inte finns tillgänglig lokalt. Det kan också 

vara användbart vid övergång från komponentleveranser till systemleveranser, då 

passande systemleverantörer kan vara svårt att hitta i närheten.89 Tidsdimensionen 

handlar om att leverantör och köpande företag befinner sig i olika tidszoner. Olika 

arbetstider, helgdagar et cetera kan medföra problem med till exempel kommunikation, 

leveranser och flexibilitet i relationerna. Den kulturella dimensionen innebär skillnader i 

språk och sättet att göra affärer mellan olika länder och kulturer. Kulturella skillnader 

försvårar informationsutbytet och ökar risken för missförstånd.90 

 

3.2.3 Relationer91 

Integration och bra relationer mellan leverantörer och kunder har en avgörande roll för 

ett lyckat samarbete. För att de rätta besluten ska fattas, både avseende ledningsfrågor 

och frågor av mer operationell karaktär, är det avgörande att det finns ett bra 

informationssystem mellan parterna. Det finns sex stycken nyckelfaktorer för att nå ett 

lyckat samarbete, dessa faktorer är; åtagande, kommunikation, förmåga att hantera 

förändringar, principer, spendera tid tillsammans och uppskattning. Vidare framhålls 

också fördelarna av ett långsiktigt förhållande med leverantörer då företaget har valt att 

arbeta med strategin singel sourcing. Viktigt här är också att det finns en personlig 

kontakt mellan parterna och att de träffas för ett personligt möte för att relationen ska 

stärkas. Nedan följer en kortare beskrivning av de identifierade nyckelfaktorerna för ett 

lyckat samarbete. 

 

Åtagande: Kunden måste tro på leverantören och ha en tilltro till att han fortsätter att 

investera i sin verksamhet för att hela tiden förbättra sin produkt eller tjänst. Kunden 

måste också ha tron på leverantören att de själva upprätthåller ett meningsfullt 

kontrollsystem för att kunden inte ska behöva lägga tid på att utvärdera kvaliteten på de 

varor som anländer. Kostnaden att använda sig av flera leverantörer av en produkt är 

ofta dyrt då stordriftsfördelarna begränsas och variationen gällande produkternas 

kvalitet ökar. 

 

                                                
89 Mattsson (2002) s 217 ff 
90 Ibid. s 216 
91 Enarsson (2006) s 28 ff 
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Kommunikation: Den tekniska utvecklingen har medfört risken att leverantörer och 

kunder minskar på sina personliga möten och istället kommunicerar mer via exempelvis 

e-mail. Det personliga mötet är dock viktigt för att nå en klar och rak kommunikation. 

Hinder i kommunikationen är exempelvis språkskillnader, kulturella skillnader och 

personliga egenskaper. 

 

Förmågan att hantera förändringar: Ett nära samarbete mellan leverantör och kund gör 

att de tillsammans klarar av att hantera oförutsedda förändringar på bästa möjliga sätt. 

Samtidigt kan de få ut maximalt av planerade förändringar. 

 

Principer: Dessa är viktiga då de inte bygger på en viss persons egna värderingar utan 

är generella för företagen och dess relation. Tas beslut baserade på fastställda principer 

är möjligheterna större för en gynnsam utgång. 

 

Spendera tid tillsammans: Att spendera tid tillsammans ger möjlighet till en mer öppen 

relation då parterna lär känna varandra på ett annat sätt. Det är vanligt att leverantörer 

och kunder regelbundet besöker varandra för att utveckla relationen. 

 

Uppskattning: Uppskattning är den sista egenskapen för en bra relation. Det är viktigt 

att visa uppskattning mot sina leverantörer och uppmuntra till förbättringar. 

Uppskattningen ska kommuniceras ut i till alla berörda och uppmuntra till nya 

förbättringar. Detta gör att relationen växer. 

 

3.2.4 Makt & beroende 

Makt innebär att aktör (A) får aktör (B) att göra något som denna annars inte skulle ha 

gjort. Makt kan i många fall vara ett väldigt känsloladdat begrepp och kopplas inte 

sällan till termer som brutalitet och missbruk. I vissa fall stämmer denna koppling, då 

makt ibland kan missbrukas och orsaka stor skada. Makt kan också användas på ett 

positivt sätt, då det kan få företag att växa tillsammans och generera stora vinster.92 Den 

vanligaste typen av makt är belöningsmakt, vilket innebär att A utlovar en belöning om 

B förändrar sitt beteende.93 Fyra andra, vanliga typer av makt, är; tvingande-, expert-, 

                                                
92 Coughlan A T et al (2006) s 197 ff 
93 Ibid. s 204 
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legitim- och referensmakt. Tvingande makt går ut på att B förväntar sig ett straff av A 

om inte B lyckas anpassa sig efter A. Expertmakt handlar om att en av parterna, A, 

besitter en speciell kunskap som B är beroende av. Legitim makt handlar om att B anser 

att det är lämpligt och rätt enligt standards att göra som A säger. Referensmakt 

uppkommer när B ser A som en förebild och på grund av det önskar identifiera sig 

offentligt med denna.94 

 
Beroende kan ses som en spegelbild av makten mellan två aktörer. Beroende handlar 

om hur stor nytta den ena aktören (B) får ut av den andra (A), samt hur många 

alternativa källor som B har att tillgå. Detta beroende kan ses mellan kund och 

leverantör, där leverantören är kundens största och viktigaste, samtidigt som kunden 

inte har några alternativa leverantörer. Detta gör att kunden har ett visst beroende av 

leverantören. Det kan också uppstå ett beroende trots att alternativa leverantörer finns, 

då det ibland är ytterst svårt att byta leverantör utan att det blir dyrt och tidskrävande.95 

 

                                                
94 Coughlan A T et al (2006) s 209 ff 
95 Ibid. s 200 ff 
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3.3 Påbyggd analysmodell 

I figur 3.4 presenteras uppsatsens analysmodell, påbyggd med teori. 

 

 

Figur 3.4 Uppsatsens analysmodell, påbyggd med teori

Analys 

Slutsatser 

Problemformulering 1 
Hur arbetar företag i möbelbranschen med 
leverantörsval och leverantörsutvärdering? 
 
Problemformulering 2 
Vilka kriterier anses vara betydelsefulla vid 
leverantörsval och leverantörsutvärdering och 
varför är dessa betydelsefulla? 
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4 Empiri 

 

etta kapitel behandlar information om de studerade företagen. Inledningsvis 

presenterar vi en tabell med snabba företagsfakta om våra studerade företag. Vi 

redovisar sedan företagens leverantörsstruktur samt deras arbete vid leverantörsval 

och leverantörsutvärdering. Vi presenterar vilka urvalskriterier som våra studerade 

företag tar i beaktning vid leverantörsval och leverantörsutvärdering. Då all empiri är 

tagen från olika respondenter på olika företag medför detta en variation av data mellan 

företagen.

 

 

De intervjumallar som har använts vid intervjuerna finns i sin helhet i Appendix A och 

B. I Tabell 4.1 visas en sammanställning av de studerade företagens basfakta. 

 

Verksamhetsort Fröseke Melam Stolab MPI Företag X

Antal anställda 25 st 52 st 60 st 30 st Sekretess

Omsättning 30 MSEK 148 MSEK 58 MSEK 67 MSEK Sekretess

Inriktning Hem Hem Hem & Offentlig Offentlig Offentlig

Kunder MIO & EM IKEA Designmöbelhandlare Industrier & landstign Sekretess

Konkurrensmedel Formspråk & design Pris & kvalitet Design & kvalitet Sortimentsbredd Design & kvalitet

Tillverkningsstrategi Kundorderstyrt Kundorderstyrt Kundorderstyrt Kundorderstyrt Kundorderstyrt

Tabell 4.1 Sammanställning av företagsfakta 

 

4.1 Fröseke AB     
Intervjun genomfördes med Bengt Nilsson, VD, 2008-05-07. 

 

Företaget köper in råvaror så som av halv- och helfabrikat, för att därefter förädla dem i 

form av montering och bearbetning. De flesta inköpen sker från Frankrike och Belgien 

och nu har även ett utökat samarbete med Polen tagit fart. Perioden augusti till januari 

står för 65 % av efterfrågan, och därmed också av inköpen. På Fröseke finns ingen 

speciell inköpsavdelning, utan inköpsarbetet är istället fördelat på ett flertal personer. 

Spånskivor och Medium Density Fibreboard (MDF) utgör den största delen av 

materialinköpen och den totala kostnaden för materialinköp uppgår till 40 % av 

företagets totala kostnader. Generellt sett är leverantörernas leveranstid 4-6 veckor. 

 

D
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Företaget har 5-6 stora materialleverantörer och samtliga är större i jämförelse med 

Fröseke. För tillfället arbetar företaget med singel sourcing, för att öka samarbetet och 

därmed även säkra upp en jämn kvalitet. I viss mån har de försökt använda sig av 

multipel sourcing för att konkurrenssätta leverantörerna. Anledningen till att Fröseke nu 

satsar på Polen är att många leverantörer är rationella och långt framme i utvecklingen. 

För två år sedan inleddes också ett samarbete med ett Makedonskt företag, men då detta 

företag inte klarade kvalitetskraven, har samarbetet avslutats. Fröseke arbetar inte med 

några svenska materialleverantörer och främsta anledningen till detta är priset. 

Medlemskapet i EU har dessutom öppnat upp portarna till Europa. Nilsson menar att det 

ibland har gjort det lättare att handla med EU-länder istället för vårt grannland Norge. 

På Fröseke försöker de att hålla långa relationer till sina leverantörer. Relationerna 

underhålls genom att representanter från Fröseke besöker leverantörerna och vice versa. 

Besöken genomförs för att företagen ska få en ömsesidig uppfattning om varandras 

kapacitet och behov. Inkörningsperioden, innan kvalitet är rätt och samarbetet fungerar 

med en ny leverantör, är oftast ett år och ibland ännu längre, vilket gör långa relationer 

till en nödvändighet. 

 

Ett bevis på ett nära samarbete till leverantörer är att dessa integreras i 

produktutvecklingen, bland annat via modifieringar av befintliga produkter. På frågan 

om hur viktigt leverantörsarbete är för företagets framgång, svarar Nilsson att det är 

väldigt viktigt. Han belyser framförallt vikten av samarbete vid inköp av material som 

förädlas till större delen av leverantören. Nilsson tror att den framtida leverantörsbasen 

kommer att utgöras av företag från norra och östra Europa. Han tror också att miljön i 

framtiden kommer att få ett pris, vilket gör det svårt att motivera inköp från Asien. 

Nilsson tror istället att länder i norra Europa, som Ryssland och Polen kommer att gå 

starkt. Anledningen till detta anser Nilsson främst vara att transporterna blir avsevärt 

kortare. 

 

Den första kontakten med leverantörer sker antingen via mässor eller att leverantören 

har hört talas om Fröseke och därefter tar kontakt med dem. Processen vid 

leverantörsval, som illustreras i figur 4.1, startar med att Fröseke delger leverantören 

sina produktkrav (1). Därefter får leverantören gå igenom specifikationerna, för att se 

om de har kapacitet och möjlighet att leverera (2). Om möjligheten finns, skickar 

leverantören ett prisförslag (3) som Fröseke tar ställning till. Om leverantören kan 
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leverera till rätt pris skickas en provleverans (4), där syftet är att kontrollera om 

leverantören uppfyller specifikationerna. Om Fröseke är nöjda med provleveransen 

genomförs valet av leverantören (5). 

 

Figur 4.1 Frösekes leverantörsvalsprocess 

 

Direkt efter att leverantörssamarbetet har startat, börjar Fröseke utvärdera sina 

leverantörer. Nilsson säger att de kontinuerligt följer upp och utvärderar de tre 

grundkriterierna pris, kvalitet och leveransprecision. Till att börja med utvärderar de den 

provleverans som leverantören skickar, för att sedan utvärdera samtliga ankomna 

leveranser. Dessutom gör företaget besök hos sina leverantörer för att kontrollera och 

försäkra sig om att allt fortlöper som det ska. Nilsson säger att de är nöjda med sina 

leverantörskontakter idag och något som har fungerat extra bra är leveransprecisionen. 

Fröseke har idag för dålig kapacitet för att själva kunna kontrollera miljöaspekten hos 

sina leverantörer. 

 

Under intervjuns gång belyser Nilsson vid flera tillfällen att priset är det absolut 

viktigaste. Bra kvalitet och leveransprecision är också ett grundkrav, men Nilsson säger 

samtidigt att kvaliteten kan sägas vara ungefär likadan över hela världen. Historik och 

gamla referenser är också ett kriterium som de tar hänsyn till, då de kontaktar andra 

svenska företag som arbetat med aktuell leverantör tidigare. Vid de tillfällen som 

möjlighet till ekonomisk information finns, säger Nilsson att det är en viktig aspekt. 

Flexibilitet är ett annat kriterium som företaget värdesätter, då det ibland kan bli aktuellt 

att ändra i en redan lagd order.  

     Produktkrav 
     (1) 

     Har leverantören 
kapacitet? 

     (2) 

     Leverantören ger 
prisförslag 

     (3) 

     Provleverans 
     (4) 

     Val av leverantör 
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4.2 Melam AB 

Intervjun genomfördes med Peter Gustafsson, VD, 2008-05-12. 

 

Melams huvudsakliga inköp består av spånplattor, folie och lim vilka motsvarar 65 % 

av de totala kostnaderna. Spånplattorna står för den större delen av dessa 65 %. 

Efterfrågan, därmed också inköpsvolymen, är något högre på hösten. Inköpen sker 

främst från Sverige men även från Tyskland, där IKEA har förhandlat fram ett 

fördelaktigt avtal. Företaget har i viss mån också börjat undersöka möjligheten att 

använda sig av leverantörer från Estland och Asien. Företaget producerar enbart 

lådsidor och lådbakstycken, med undantag från en komplett lådsats. Företaget har en 

högt automatiserad produktion, där de arbetar 24-timmarsskift sex dagar i veckan. 

 

Företaget samarbetar idag med tio leverantörer, där de flesta är stora i jämförelse med 

Melam. Företaget arbetar uteslutande med singel sourcing och har valt detta på grund av 

prisfrågan, då bland annat transportkostnaderna blir lägre och stordriftsfördelar kan 

utnyttjas. Gustafsson menar att ett ytterligare argument för singel sourcing är närheten 

till leverantören och det samarbete som skapas. När det gäller inköp av spånplattor 

använder Melam sig av Swedwood i Hultsfred, en av få aktörer i Sverige som klarar av 

att leverera den volym som Melam kräver. På grund av den skrymmande volymen och 

det låga värdet, är det inte heller lönsamt att ha leverantörer på för långa avstånd. 

Melam arbetar med långa relationer till sina leverantörer och Gustafsson säger att 

samarbetet till leverantörerna är ytterst viktigt, främst med tanke på leveransprecisionen, 

då de endast har ett råvarulager som täcker 2-3 dagars produktion.  IKEA styr det mesta 

när det gäller produktutveckling då de ställer nya produktkrav, vilka Melam sedan får 

samarbeta med sina leverantörer för att lösa. För nya leverantörer brukar Melam ha en 

inkörningsperiod på cirka sex månader, innan kvaliteten stämmer och samarbetet 

fungerar. 

 

Gustafsson nämner att företaget har använt sig av agenter vid enstaka tillfällen, för att få 

hjälp med att identifiera nya leverantörer. Melam har inte några speciella rutiner när det 

kommer till leverantörsval. De ställer dock höga krav på mått, densitet och reptålighet 

vilket säkras via provleveranser. Urvalet av leverantörer görs av företagets inköpare och 

vid vissa tillfällen deltar och beslutar även IKEA. IKEA ställer höga miljökrav på 
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Melam, vilket gör att Melam måste ställa motsvarande krav på sina leverantörer. Om 

Melams leverantörer inte lever upp till dessa krav är de inte längre aktuella som 

leverantörer. Företaget värdesätter dock inte ett bättre miljöarbete än det minimikrav 

som ställs, om det leder till en prisökning. 

 

Melam har i nuläget ingen utvärderingsmall, men utvärdering sker årligen då de tittar på 

historik gällande aspekter som prisutveckling, produktionsstörning på grund av 

materialbrist och kreditupplysningar. IKEA har modeller för leverantörsutvärdering och 

just nu håller Melam själva på att ta fram egna utvärderingsmallar. I viss mån tar 

företaget del av IKEA:s leverantörsutvärderingar, vilket bland annat har gjorts på 

leverantören av folie. Melam besöker nyckelleverantören av spånplattor, Swedwood i 

Hultsfred, en gång i månaden för att säkerställa en effektiv process. I övrigt har 

företaget kontinuerligt telefonkontakt med leverantörer, för att bland annat stärka 

informationsflödet. 

 

I dagsläget är Melam mest nöjda med sina leverantörers leveranssäkerhet. Övriga 

kriterier som Melam ser som grundläggande krav vid leverantörsval är kvalitet, 

flexibilitet, ekonomi och produktkrav. Det avgörande kriteriet, om flera leverantörer 

lever upp till samma grundkrav, är priset. 

 

 

4.3 Stolab 

Intervjun genomfördes med Henrik Möller, produktionsplanering/inköp, 2008-05-08. 

 

Limfog, av björk, står för den största delen av inköpskostnaderna, cirka en tredjedel av 

företagets totala kostnader. Mindre inköp och leverantörsval görs av Möller, medan 

företagets ägare deltar vid större inköp och leverantörsval. Efterfrågan, och därmed 

också inköpen, är jämt fördelade under året med undantag från en liten nedgång under 

sommaren. Företaget har profilerat sig genom att nästan uteslutande producera möbler 

av björk. Företaget ligger långt fram vad gäller maskiner, då deras maskinpark är 

modern och stora investeringar har gjorts den senaste tiden.  
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I dagsläget samarbetar Stolab med åtta leverantörer av trämaterial. Deras 

limfogeleverantör KG List är stor, men samtidigt är Stolab deras största kund. 95 % av 

företagets leverantörer är svenska, med anledning av att svenska råvaror är bra och att 

miljöfrågan med långa transporter tas i beaktning. Företaget har försökt hitta utländska 

leverantörer, utan att hitta någon som kan leva upp till Stolabs krav gällande kvalitet 

och pris. Främst använder Stolab sig av singel sourcing, men även till viss del av 

multipel sourcing, då företaget är medvetna om riskerna med leveransstörningar om 

endast en leverantör används. Idag råder begränsad tillgång på björk, vilket innebär 

större risk för leveransstörningar. Stolab har profilerat sig som ett företag med hög 

kvalitet, vilket medför att de använder leverantörer som anses vara lite dyrare för att 

säkra kvaliteten. Exempel på kvalitetskrav är träets fukthalt och torkningstid. 

 

Stolab anser att samarbete med deras leverantörer är viktigt, vilket dels visar sig då de 

kontinuerligt gör leverantörsbesök och att leverantörerna besöker dem. Besöken är 

motiverade då parterna skapar en förståelse för varandras situation. Företaget och övriga 

parter i kedjan delar information om varandras situation, som exempelvis 

materialtillgång och materialbehov, för att på så sätt underlätta flödet och säkra 

tillgången på material. Möller säger att företaget skulle vilja hitta fler leverantörer, men 

på grund av tidsbrist finns inte tillfälle att påbörja den tidskrävande process som ett 

leverantörsval innebär. Detta är dock inget stort problem, då företaget är nöjda med 

nuvarande leverantörsstruktur. På ett område, svarven, är Stolab dock missnöjda med en 

av sina leverantörer. Detta har medfört att de nu funderar på att plocka hem det 

arbetsmomentet till den egna fabriken. Inkörningsperioden för en ny leverantör tar cirka 

ett halvår. Möller tror att leverantörsstrukturen kommer att vara uppbyggd på ungefär 

samma sätt, även om 10 år. 

 

När det handlar om arbetet med leverantörsval, gör de en bedömning via samtal med 

och referenser av leverantören. Frågor som tas upp är exempelvis kapacitet, kvalitet, 

leverantörens ekonomi, leverantörens utveckling och deras servicegrad. Därefter 

genomförs en provleverans, där kontroll av produktens kvalitet är i fokus. 

 

Sedan en tid tillbaka har företaget gått från utvärdering på papper, till att idag 

dokumentera allt i elektronisk form. Varje månad utvärderar Stolab sina leverantörer 

genom att mäta fukthalten i det material som kommer in till fabriken. Övriga 
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utvärderingar har företaget som policy att göra en gång per år, då inköparen 

sammanställer ett dokument. De dokumenterar hela tiden, genom att skriva vad som är 

fel och varför, men även vad som är bättre än förväntat. Årligen utvärderar ledningen de 

inköp som berör miljöaspekterna och alla beslut dokumenteras. De leverantörsbesök 

som företaget gör är också en del av utvärderingsprocessen, då detta är ett bra 

komplement till den utvärdering som kontinuerligt görs av leverantörerna. 

 

Kriterier som företaget tar hänsyn till är kvalitet, leveransprecision, pris, miljö, 

servicegrad, kompetens, produktionskapacitet, utvecklingspotential och avvikelse. 

Störst vikt läggs vid kvalitet och pris, följt av leveransprecision, kompetens och 

produktionskapacitet. Bedömningen sker på en skala från 1-5 för varje kriterium, där en 

godkänd leverantör får ha maximalt två stycken med betyg 1 och ett snittbetyg på minst 

2. Om leverantören inte klarar av kraven, för Stolab först en diskussion internt, innan de 

sedan informerar leverantören om detta. Om en leverantör uppvisar försämrat betyg 

gentemot föregående år, sätts denna under bevakning. Om ytterligare försämring sker 

eller att Stolabs produkter direkt påverkas negativt, kan det bli aktuellt att byta 

leverantör. 

 

4.4 MPI Teknik AB 

Intervjun genomfördes med Lars-Göran Eklund, inköpare, 2008-05-13. 

 

Huvudmaterialet i MPI:s produkter är aluminium, vilket köps in från i huvudsak Sapa, 

Profilgruppen och Hydro. MPI köper även in färdiga bordsskivor, med olika 

beläggningar. Inköp av material står idag för 57-58 % av företagets totala kostnader. 

Mycket av företagets inköpta material är paketerat när det anländer från leverantör. Då 

slutkunden ofta monterar produkterna själva, innebär detta att MPI endast plockar ihop 

delar till ett paket. Efterfrågan är relativt jämn över året. MPI är en ledande tillverkare 

av ergonomiska arbetsplatser, med huvudsaklig inriktning mot montering av ställbara 

bord för kontor och industri, och ingår i en stor börsnoterad koncern. MPI har idag 

ingen egen tillverkning, utan köper endast in komponenter för slutmontering. Företaget 

har dock planer på att bygga ut fabriken, för att på så sätt kunna ha en egen tillverkning 

av bord. 
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Företagets totala leverantörsbas uppgår till cirka 300 leverantörer, men enligt 80/20-

regeln har MPI 20 leverantörer som står för 80 % av inköpsvärdet. Leverantörerna av 

aluminium är relativt stora i jämförelse med MPI, men leverantörerna av bordsskivor är 

förhållandevis små. På grund av stora orders och att de ofta hamnar i tidsbrist, arbetar 

MPI med multipel soucring för att säkra upp att leveranser anländer i rätt tid. Eklund 

menar att bra leverantörsrelationer, där kommunikation är en del, är ytterst viktigt för att 

MPI ska nå framgång. Enligt MPI är det ingen skillnad på kvaliteten, oavsett om de 

samarbetar med leverantörer från Sverige eller Kina. Eklund säger fortsatt att fördelen 

med globala leverantörer är priset, samtidigt som en negativ aspekt är 

leveransprecisionen. MPI har långa relationer till de flesta av sina leverantörer, men de 

som inte klarar av sina åtaganden byts ut. Leverantörer integreras i bland annat 

produktutveckling, då MPI ibland bjuder in ett par leverantörer för att diskutera fram 

lösningar beträffande nya produkter eller komponenter. För att bibehålla en god relation 

genomförs 2-3 besök per år hos de 20 viktigaste leverantörerna. I samband med detta 

passar de också på att gå igenom utvärderingar och avvikelserapporter. Företagets 

leverantörsbas har, i och med koncernens många företagsköp, förändrats och Eklund 

tror att importen från lågkostnadsländer i framtiden kommer att öka. Generellt sett tror 

han att afrikanska länder kommer att vara framtidens lågkostnadsländer. 

 

Vid val av nya leverantörer är det Eklund, logistikchef, VD eller ägande företag som 

fattar besluten beroende på hur strategiska dessa är. När MPI ska välja ny leverantör 

sker detta ofta genom uppskattning, bland annat genom att studera leverantörens 

maskinpark för att på så sätt skaffa sig en bild av leverantörens kapacitet. De tar också 

hänsyn till leverantörens förmåga att anpassa sig efter MPI:s önskemål, det vill säga 

flexibilitet, och ekonomiska status. När denna analys av leverantören har genomförts 

och MPI tror att det finns potential, tas en provleverans hem. Nya leverantörer som tros 

bli A-leverantörer, det vill säga tillhöra de 20 största, ska provleverera tre leveranser 

innan ytterligare order läggs. De viktigaste kriterierna, dels vid provleveranser men 

även vid framtida leveranser, är kvalitet och leveranssäkerhet. Tanken är att företaget 

hela tiden ska leta efter nya leverantörer, men på grund av företagets kraftiga expansion 

och tidsbrist har detta arbete stagnerat. 

 

MPI utvärderar bara sina A-leverantörer, det vill säga de 20 största leverantörerna. Detta 

görs årligen och grupperingen av leverantörer sker via den tidigare nämnda 80/20-
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regeln. När utvärdering sker studeras 

aspekterna; leveranssäkerhet, kvalitet, miljö, 

finansiell status, kommersiell betydelse för 

MPI, samarbetsförmåga och 

konkurrensmässighet. Samtliga sju kriterier 

poängsätts från 1-3, där 3 är bäst betyg. 

Därefter använder MPI viktningstal, för att 

särskilja betydelsen av de olika kriterierna, vilket kan ses i tabell 4.2. När samtliga 

kriterier har poängsatts multipliceras de med kriteriets vikttal. För att en leverantör ska 

bli godkänd krävs att den uppnår en poäng av 28. Godkända leverantörer får 

meddelande om resultatet via mail. Icke godkända leverantörer informeras om detta via 

företagets inköpare och alla inköp från dessa leverantörer upphör. De leverantörer som 

uppfattas vara gränsfall får en tid på sig att ändra beteende innan en ny utvärdering 

utförs. Innan samarbete med leverantörer avslutas anser MPI att det är viktigt att låta 

leverantören leverera klart deras inköpta material, för att kunna ”ha ryggen fri” efter 

avslutat samarbete. I dagsläget är MPI mest nöjda med att leverantörerna har hög 

flexibilitet och det som MPI vill att leverantörerna förbättrar är leveranssäkerheten.  

 

4.5 Företag X 

Intervjun genomfördes med två anställda som arbetar med inköp/leverantörsval, 2008-

05-14. 

 

Stål utgör den största delen av inköpen, sett till pengavärdet. Det förekommer dock även 

inköp av bordsskivor, tyg och skinn. Företag X köper in mycket halvfabrikat. 

Inköpskostnaderna för material står för cirka en tredjedel av företagets totala kostnader. 

Under vårsäsongen har företaget en något lägre efterfrågan. Omkring 50 % av företagets 

försäljning går på export. Deras flexibilitet gör att de kan skräddarsy produkter efter 

kundernas önskemål.  

 

Företagets totala leverantörsbas består av cirka 300 stycken, men enligt 80/20-regeln har 

de 10 stycken leverantörer som står för 80 % av inköpsvärdet. Till 95 % använder 

företaget sig av singel sourcing och främsta anledningen till detta är att stora 

investeringar i verktyg görs till leverantörernas produktion. Dessutom nämner 

Kriterium Vikttal

Leveranssäkerhet 3

Kvalitetsledningssystem 2

Miljöledningssystem 1

Finansiell status 1

Kommersiell betydelse 2

Samarbete 2

Konkurrensmässighet 2

Tabell 4.2 MPI:s vikttalstabell 
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intervjupersonerna att kvalitetsvariationer minimeras och att inköpspriset blir lägre vid 

singel sourcing i och med att stordriftsfördelar uppnås. Idag står utländska leverantörer 

för 12 % av inköpsvärdet, vilket företaget har som mål att öka med 8 % till år 2010. 

Anledningen till att de idag utökar strategin med lågkostnadsländer är för att klara av att 

möta konkurrensen från andra länder och respondenterna tror att det är en nödvändighet 

för långsiktig överlevnad. En negativ aspekt med lågkostnadsländer är att de oftast inte 

har lika hög kvalitetskompetens som svenska leverantörer, vilket kan ses som en risk. 

Innan samarbetet har stabiliserats, kan företaget dock parallellt använda sig av svenska 

leverantörer för att säkra upp kvaliteten. 

 

Företag X strävar efter att ha långa samarbeten med sina leverantörer och integrerar 

gärna leverantörerna tidigt i produktutveckling. Dessutom ser de gärna att 

leverantörerna förädlar materialet så mycket som möjligt, för att spara in på 

arbetsintensiva moment. Integration kan dock vara mer problematiskt i 

lågkostnadsländer, då det kan förekomma bristfällig teknik och kunskap samt kulturella 

skillnader. I förhållande till sina svenska leverantörer är företaget relativt stort, men 

gentemot de utländska leverantörerna är de däremot relativt små. 

 

Respondenterna belyser att leverantörsval ibland kan vara en väldigt lång process. 

Oftast kommer de i kontakt med nya leverantörer via redan befintliga leverantörer, 

mässor eller genom att leverantörerna själva söker upp företaget. Arbetet med 

leverantörsval styrs initialt av produktutvecklare och designers, innan inköparna senare 

kommer in i bilden.  När ett samarbete med en ny leverantör inleds brukar det ta mellan 

6 mån och 2,5 år innan samarbetet flyter på tillfredställande. Företaget har hela tiden en 

nära dialog med sina leverantörer, för att rätta till fel och missförstånd. 

 

Då Företag X är nöjda med sin leverantörsbas och sällan har stött på några problem, gör 

de för tillfället inga utvärderingar av befintliga leverantörer, med undantag för 

miljöaspekten. Miljön är något som företaget värdesätter och arbetar väldigt aktivt med. 

De har bland annat en heltidsanställd miljöansvarig. Dessutom är en av inköparna ute 

hos leverantörerna för att göra visuella bedömningar av hur till exempel maskinparken 

är uppbyggd och hur leverantörerna handskas med kemikalier. Utöver detta skickar 

Företag X även ut en miljöenkät som leverantörerna fyller i genom att utvärdera sig 

själva. Enkäten granskas sedan av företagets miljöansvariga som kontaktar inköparen. 
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Därifrån är det inköparens uppgift att lösa problemet och eventuellt göra ett besök hos 

leverantören. 

 

Respondenterna nämnde under intervjun ett antal kriterier som de anser vara viktiga vid 

leverantörsval och leverantörsutvärdering; pris, kvalitet, miljö, finansiell status, 

historisk erfarenhet och leverantörens framtidsplaner. Av dessa sex kriterier anser de att 

de tre förstnämnda är grundläggande, dock får kvaliteten aldrig bli sämre oavsett pris. 

 

4.6 Expertintervju 

Intervjun genomfördes med Hans Nyrell, Kvalitets- och miljöchef, Ewes Stålfjäder AB, 

2008-05-14. 

 

Nyrell anser att leverantörsval är något som företag bör lägga ner mycket tid på. Ett 

mindre bra leverantörsval kan bli mycket kostsamt för företag, då problem i form av 

kvalitetsbrister och leveransförseningar kan uppstå. I allmänhet anser Nyrell att det 

läggs ner för lite tid på arbetet med leverantörsval, då företag antingen inte inser vikten 

av arbetet eller att de inte besitter den kompetens eller de resurser som krävs för detta 

arbete, trots att de är medvetna om betydelsen. De fördelar som kan uppnås vid ett väl 

genomfört leverantörsval är att köpande företag kan känna en större tillit till att 

leverantören sköter sina åtagande och därmed minskar risken för otrevliga 

överraskningar.  

 

Vid användandet av singel sourcing anser Nyrell att det finns både för- och nackdelar. 

Det anses vara bra då relationen mellan kund och leverantör är god. En negativ aspekt 

med singel sourcing är att ett visst beroende skapas. Det finns också en risk för att 

metoder inte utvecklas och nytänkandet avstannar samt att prisbilden blir fel, vilket kan 

motverkas vid användandet av multiple sourcing. Nära relationer med leverantörer kan 

medföra en risk då relationen övergår till att bli personlig. Det kan då uppstå svårigheter 

med att vara kritisk och att hålla relationen på en professionell och affärsmässig nivå 

 

Nyrell anser att fördelen med att använda sig av leverantörer i lågkostnadsländer är ett 

mer fördelaktigt pris. Det finns dock även risker med strategin då relationen ofta blir 

mer komplex. Trenden hos företag går idag mot att flytta delar av inköpen till 
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lågkostnadsländer men samtidigt behålla den ursprungliga leverantören på den lokala 

marknaden, som en säkerhet för att behålla kompetensen inom leverantörsbasen. Nyrell 

tror även att priserna kommer att stiga i lågkostnadsländerna i takt med att deras 

kompetens ökar vilket kommer att göra att skillnaden mellan lokala och globala inköp 

blir mindre.  Trots stigande priser tror Nyrell att företag kommer att fortsätta köpa in 

material från lågkostnadsländer, eftersom tekniken och kompetensen går framåt. 

 

Nyrell anser att någon form av uppföljning av leverantörens prestationer är nödvändig 

för att ha kontroll över leverantörsbasen. Det är viktigt att de kriterier som tas i 

beaktning vid val av leverantör även utvärderas hela tiden som affärer pågår med 

leverantören. Många företag har idag regelbundna generella utvärderingar av sina 

leverantörer eller särskilda uppföljningar om någon större händelse har inträffat. För att 

konsekvent kunna bedöma leverantörer på lika grunder bör företag ha något system som 

konsekvent följs för att kunna jämföra leverantörens prestationer över tid. Nyrell menar 

också att även en bra leverantör kan bli ännu bättre, vilket motiverar att låta alla 

leverantörer bli utvärderade. 
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4.7 Påbyggd analysmodell 

Figur 4.2 visar den analysmodell som uppsatsen grundar sig på. 

 

 

Figur 4.2 Uppsatsens analysmodell, påbyggd med empiri
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5 Analys 

 

 analysen ställer vi vår insamlade empiri mot vår teoretiska referensram. Analysen 

är strukturerad efter våra problemformuleringar. Vi börjar med att analysera hur 

företag i möbelbranschen arbetar vid val och utvärdering av leverantör. Vidare 

analyserar vi de kriterier som företagen har belyst som betydelsefulla. Därefter 

kategoriserar vi kriterierna enligt order qualifiers och order winners.

 

Nedan presenteras uppsatsens första problemformulering: 

 

 

5.1 Leverantörsval 

Det går att identifiera ett antal steg när det gäller tillvägagångssättet för val av 

leverantör. Stegen ställs upp enligt följande: 96 

- Köparen specificerar krav på leverantör. 
- Köparen sammanställer en long-list. 
- Leverantörerna ombeds skicka ut en request for information (RFI) 
- Köparen sammanställer en short list. 
- Kvarvarande leverantörer ombeds skicka ut en offert. 
- Köparen väljer leverantör. 
 
 
Överlag, bortsett från Fröseke, har de studerande företagen inte några uppsatta steg eller 

dokumenterade mallar som de följer vid valet av leverantör. Att börja processen med att 

ställa upp ett antal grundläggande krav är genomgående förekommande bland företagen, 

för att bland annat säkra kvaliteten. En annan gemensam faktor mellan företagen är att 

alla använder sig av provleveranser för att på så sätt säkra kvaliteten på inkommande 

material. I övrigt hade företagen svårt att specificera exakt vilka rutiner de har vid 

leverantörsval. Nyrell anser att leverantörsval är något som företag borde lägga ner 

                                                
96 Van Weele (2005) s 52 
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mycket tid på, då ett mindre bra leverantörsval kan bli kostsamt i form av 

kvalitetsbrister eller leveransförseningar. Nyrell menar vidare att ett väl genomfört 

leverantörsval kan få köpande företag att känna större tillit till att leverantören sköter 

sina åtaganden. 

 

Vi har kunnat identifiera skillnader mellan teori och empiri, när det gäller processen för 

leverantörsval. Företagen specificerar krav på leverantörerna, för att därefter arbete mer 

på erfarenhet och rutin. Teoretiska aspekter som short list, long list och RFI är inte 

något som företagen uttalat använder sig av. Detta faktum är något som kan vara 

riskabelt. Det ökar risken för ett sämre genomfört leverantörsval, vilket på sikt kan 

medföra problem som kvalitetsavvikelser och leveransstörningar. 

 

En annan fråga som är aktuell vid valet av leverantör är hur många leverantörer 

företaget ska ha per produkt, om de ska arbeta med singel eller multipel sourcing. Det 

finns både för- och nackdelar med de båda strategierna. De aspekter som anses vara en 

fördel vid singel sourcing är en nackdel vid multipel sourcing och vice versa.97 

 

De studerade företagen använder sig nästan genomgående av strategin singel sourcing. 

Ett av de främsta motiven till användandet av singel sourcing uppges vara för att skapa 

långa partnerskapsrelationer med sina leverantörer, något som företagen ser som en 

förutsättning för att vara konkurrenskraftiga i framtiden. Företagen framhäver också att 

det är lättare att integrera leverantörerna i produktutveckling då de har en nära relation 

till dem. Samtliga företag arbetar med långa leverantörsrelationer, vilket motiveras med 

att kvalitetsnivån på inköpt material kan säkras. Kvaliteten anses vara ytterst viktig i 

möbelbranschen, inte minst för designföretagen, Stolab och Företag X. Ett annat motiv 

till val av singel sourcing anser företagen vara att priset blir bättre. Leverantören kan 

tillverka större serier vilket gör att stordriftsfördelar i produktionen uppstår och priset 

pressas ner. Företagen anser dessutom att priset blir lägre då det genererar mer 

samordnade transporter med högre utnyttjandegrad. Företagen nämnde dock att de är 

medvetna om riskerna med singel sourcing. Stolab har i viss mån reducerat riskerna 

genom att använda sig av alternativa leverantörer, då det i dagsläget råder viss brist av 

deras huvudmaterial, björk. Under intervjun med Fröseke nämndes även att försök med 

                                                
97 Mattsson (2002) s 205 
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multipel sourcing hade genomförts i syfte att ställa olika leverantörer mot varandra för 

att på så sätt pressa ned priset. Hans Nyrell menar att singel sourcing är bra då 

relationen mellan leverantör och kund stärks. Han säger dock att det även kan uppstå 

negativa sidor med singel sourcing, då nytänkandet kan avstanna, något som multipel 

sourcing kan motverka. Nyrell anser också att risken med en nära relation är att den blir 

alltför personlig, vilket kan leda till svårigheter med att hålla relationen på en 

affärsmässig nivå. 

 

Vi kan i en jämförelse mellan teorin och empirin konstatera att företagen motiverar sina 

val av försörjningsstrategier genom att framhäva samma fördelar som presenteras i 

teorin. I enlighet med teorin trycker respondenterna på vikten av nära samarbete, 

möjlighet till en gemensam produktutveckling och en förbättrad kvalitet, vilka alla är 

fördelar med singel sourcing. Risken finns dock att relationen blir för personlig och att 

den affärsmässiga relationen drabbas.  Enligt teorin kan båda försörjningsstrategierna ha 

en positiv effekt på priset. Ett motiv till att företagen använder sig av singel sourcing är 

att priset blir mer fördelaktigt, då de endast använder en leverantör och att leverantören 

på så sätt kan utnyttja stordriftsfördelar. Utifrån detta kan vi konstatera att fördelarna 

avseende pris väger över för singel sourcing jämfört med de prisfördelar som finns med 

multipel sourcing. 

 

Vid val av försörjningsstrategi och leverantörsstruktur finns det två alternativ, lokala 

eller globala leverantörer. Lokala leverantörer innebär att företaget söker leverantörer 

som ligger inom en geografisk närhet. Globala leverantörer innebär att företaget söker 

leverantörer över hela världen, oavsett geografiskt avstånd. Avståndet mellan leverantör 

och företag kan delas in i tre olika dimensioner; rumsdimension, tidsdimension och 

kulturell dimension.98 

 

Beträffande företagen i vår studie är det ett företag, Stolab, som enbart samarbetar med 

lokala leverantörer medan ett företag, Fröseke, endast samarbetar med utländska 

leverantörer. Övriga företag använder en mix av lokala och globala leverantörer. Under 

intervjuerna har det framgått att företagen använder olika strategier och resonemang när 

det gäller val av lokala eller globala leverantörer. De alternativ som företagen använder 

                                                
98 Mattsson (2002) s 215 
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är svenska leverantörer, leverantörer från norra Europa och leverantörer från 

lågkostnadsländer i både Europa och Asien. Motiv till att använda svenska leverantörer 

är att kvaliteten anses vara bättre, ledtiderna blir kortare och möjligheten till en nära 

relation underlättas. De företag som pratar mest om kvaliteten är designföretagen Stolab 

och Företag X. Då utländska leverantörer väljs är det främsta motivet att de håller ett 

lägre pris. Priset är ett motiv som också Nyrell framhäver. Även om 

transportkostnaderna blir högre så gör de låga tillverkningskostnaderna att 

totalkostnaden blir lägre. Beträffande framtiden tror företagen att lågkostnadsländerna 

kommer att utvecklas mer och mer och därmed öka sin kompetens, vilket gör att 

intresset för leverantörer i lågkostnadsländer kommer att stiga. Med tiden tror även 

Nyrell att samarbetet med lågkostnadsländer kommer att öka, med andra motiv än 

enbart priset. Utvecklingen går mot att antingen utöka leverantörsbasen, eller att byta ut 

befintliga leverantörer, med leverantörer från lågkostnadsländer. Ett av företagen, 

Företag X, har uppsatta mål som de arbetar mot för att öka andelen leverantörer från 

lågkostnadsländer. Något som också framhävs är att språkskillnader inte får påverka 

samarbetet negativt. Att leverantören pratar engelska är, exempelvis för Fröseke, ett 

krav. 

 

Vi har, för motiven till valet av lokal eller global leverantör, kunnat se vissa samband 

mellan teori och empiri. Det främsta motivet som företagen uppger till användningen av 

globala leverantörer, är de låga inköpskostnaderna, vilket även teorin om 

rumsdimension belyser som det främsta argumentet. Trenden för lågkostnadsländer 

anses vara en ökad kompetens vilket gör att motivet, för att i framtiden välja dessa, inte 

endast kommer att baseras priset. Motivet att lokala leverantörer innebär lägre 

transportkostnader är också något som både teorin och de studerade företagen belyser. 

Vad gäller den kulturella dimensionen anses språkskillnader vara viktigt att ta hänsyn 

till för att underlätta kommunikationen. När det gäller tidsdimensionen var det inget av 

de studerade företagen som tog detta i beaktning. 
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5.2 Leverantörsutvärdering 

Leverantörsutvärdering är något som ska göras för att följa upp leverantörsprestationer 

och kontrollera så att fastställda avtal har följts.99 Det finns några aspekter som företag 

bör ta hänsyn till när de utvärderar sina leverantörer: 100 

- Jämföra resultatet av arbetet med de förutbestämda överenskommelserna. 
- Organisera och dokumentera all information om inköpet och leverantörens 

arbete. 
- Skriva utvärdering av arbetet. 
- Utvärdera och ranka leverantörens prestationer. 

 

Två av företagen, Stolab och MPI, jobbar med kvantitativa mallar där 

leverantörsprestationer dokumenteras. Aspekter som företagen utvärderar och anser 

vara viktiga är bland annat kvalitet och pris, två kriterier som är enkla att beräkna. 

Företagen tittar även på kriterier så som utvecklingspotential och flexibilitet, vilka 

kräver mer subjektiva bedömningar från den som utvärderar. Stolab och MPI utvärderar 

årligen sina leverantörer med hjälp av fasta rutiner, för att därefter också dokumentera 

detta. Övriga företag arbetar mindre strukturerat med att utvärdera sina leverantörer, av 

olika anledningar. Företagen anser inte att det finns ett behov av att utvärdera i en mer 

strukturerad form, då vissa företag är nöjda med leverantörernas prestationer och andra 

saknar resurser för att arbeta med detta. För att kunna följa upp leverantörernas arbete, 

belyser Nyrell vikten av att använda sig av ett utvärderingssystem.  Nyrell menar att 

företag även bör utvärdera de leverantörer som de anser sig vara nöjda med, då en bra 

leverantör alltid kan bli bättre. Som en del av utvärderingsarbetet uttrycker sig samtliga 

företag att de använder sig av leverantörsbesök. Syftet med leverantörsbesöken är att 

utveckla relationen och för att få en visuell bild av hur leverantören arbetar. 

Leverantörsbesök görs både innan leverantören väljs och under samarbetets gång. 

 

Det tillvägagångssätt som Stolab och MPI använder vid leverantörsutvärdering anser vi 

till stora delar kan kopplas ihop med teorin. Båda företagen använder konsekvent den 

mall som de konstruerat för att utvärdera sina leverantörer, något som är viktigt för att 

kunna följa upp en leverantörs arbete. Dokumentation avseende inkommande material 

och leverantörens prestationer är aspekter som teorin presenterar som viktiga vid 

                                                
99 Van Weele (2006) s 425 ff 
100 Ibid. s 62 
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utvärderingen av leverantörer. Detta är något som även Stolab och MPI bearbetar när de 

utvärderar sina leverantörer. 

 

Nedan presenteras uppsatsens andra problemformulering: 

 

 

5.3 Urvalskriterier 

I teorikapitlet 3.1.3 diskuteras 12 olika urvalskriterier som används vid val och 

utvärdering av leverantörer. Vilken betydelse de olika kriterierna har är beroende av 

vilken situation företaget befinner sig i och vilket behov företaget har. När företagen 

arbetar med leverantörsutvärdering tar de hänsyn till motsvarande kriterier som vid 

arbetet med leverantörsval. 

 

Kriterier 
 

Teori Fröseke Melam Stolab MPI Företag X 
•         Pris X X X X X X 
•         Kvalitet X X X X X X 
•         Leveransprecision X X X X X X 
•         Ekonomisk status X X X X X X 
•         Miljö X  X X X X 
•         Flexibilitet X X X  X  
•         Referenser X X    X 
•         Servicegrad X   X   
•         Kompetens X   X   
•         Produktionskapacitet 
•         Kommunikation 
•         Innovation/design 

X 
X 
X 

  X   
 

X 

•         Beroendeförhållande 
•         Utvecklingspotential 

X 
 

   
X 

  
X 

•         Avvikelse   X X   
•         Kommersiell betydelse     X  
•         Samarbete     X  
•         Konkurrensmässighet     X  

Tabell 5.1 Tabell över vilka kriterier som företagen tar hänsyn till vid både val och utvärdering av 
leverantör, samt vilka som behandlas i teorikapitlet. 

 

Som vi kan se i tabell 5.1 tar alla företag hänsyn till priset. Priset blir ett givet kriterium 

då alla företag har ett vinstintresse och att priset är den största komponenten av 

inköpskostnaden. Den allmänna globalisering har även gett avtryck i möbelbranschen, 

då samtliga företag utom Stolab har utländska leverantörer. Anledningen till att Stolab 

Vilka kriterier anses vara 
betydelsefulla vid leverantörsval 
och leverantörsutvärdering och 
varför är dessa betydelsefulla? 
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valt att begränsa sig till svenska leverantörer beror dels på att tillgången av material, i 

den kvalitet de önskar, endast finns i Sverige. I första hand är det dock ett 

ställningstagande som företaget har gjort för att nischa sig. Det faktum att övriga företag 

söker sig utomlands, och letar efter nya leverantörer i lågkostnadsländer, är primärt en 

fråga om att reducera inköpskostnaderna. Det finns dock vissa restriktioner när det 

gäller priset, vilket Företag X gav ett bra exempel på, då de talade om att priset inte får 

gå ut över kvaliteten. Designföretagen, Stolab och Företag X, säger sig vara beredda att 

betala lite extra för att erhålla en hög kvalitet. Företagen påvisar vikten av att pressa 

priserna på det inköpta materialet, då inköpskostnaderna hos de studerade företagen står 

för i genomsnitt 50 % av de totala kostnaderna. 

 

Samtliga företag diskuterar betydelsen av rätt kvalitet på material eller produkter som 

inkommer från leverantör. De studerade företagen har dock inte lika höga kvalitetskrav, 

vilket beror på att företagen har olika karaktär, eftersom de befinner sig i olika segment 

av branschen. Det går tydligt att urskilja det faktum att de designföretag som studerats 

har högre krav på kvalitet än övriga företag, då designföretagen har byggt sitt 

varumärke och sin image kring hög kvalitet. Jämnheten på kvaliteten kan i vissa fall 

vara lika viktig som den nivå kvaliteten befinner sig på. Ett av de studerade företagen, 

Melam, har en högautomatiserad produktion, vilket gör produktionen känslig för 

avvikelser. För Melam är materialets dimension viktig, då fel mått kan stanna upp hela 

produktionslinan, vilket kan bli ytterst kostsamt. 

 

Leveransprecision är ytterligare ett kriterium som samtliga företag anser vara 

betydelsefullt. Kriteriet är viktigt, enligt företagen, då en produktion som står stilla kan 

bli kostsam. Kraven för detta kriterium var absolut störst hos det företag som har låg 

lagernivå, Melam. Vidare kan det sägas att de endast tillverkar en produkt vilket 

återigen medför att de är mycket sårbara för produktionsstörningar. Trots att leverans av 

material in till företaget är så viktigt använder de sig av singel sourcing, vilket kan vara 

riskabelt då produktionen är beroende av materialet från denna leverantör. En tydlig 

skillnad mellan Företag X och Melam, är deras lagerhållning. Melam lagerhåller endast 

material som täcker produktionen i två till tre dagar, medan Företag X lagerhåller 

betydligt mer och blir därmed mindre sårbara för variation i leveransprecisionen. En 

annan anledning till att Företag X inte behöver ta lika stor hänsyn till leveransprecision 

kan vara att de har många lokala leverantörer, vilket gör att ledtiderna är kortare. 
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Alla företag nämnde att ekonomisk status är ett kriterium som de tar hänsyn till, då en 

leverantör med instabil ekonomi riskerar att gå i konkurs inom en snar framtid. På grund 

av detta vill företagen på något sätt försäkra sig om att leverantören har en stabil 

ekonomi. Företagen kontrollerar leverantörernas ekonomi på olika nivåer, allt från 

kreditupplysningar till att studera gamla referenser. Det framkom under intervjuerna att 

de olika nivåerna av kontroll dels kan bero på leverantörsavståndet. Det är svårare för 

företag att kontrollera utländska leverantörers ekonomi, då svårigheter med access kan 

uppstå. 

 

Miljö är idag ett omdiskuterat ämne som dagligen behandlas i media. Ämnet har också 

fått betydelse i möbelbranschen, vilket kan skönjas då Melam, Stolab, MPI och Företag 

X säger sig ta hänsyn till kriteriet. Fröseke säger sig dock inte ha kapaciteten för att 

kunna kontrollera leverantörens miljöarbete. Företag X var det företag som hade mest 

uttalat miljöarbete, då de har en heltidsanställd för att arbeta med miljö och bland annat 

kontrollerar leverantörerna via besök och utvärderingsenkäter. Företaget tror och hoppas 

på att detta arbete ska ge utslag och hjälpa till vid framtida expansion. När det gäller 

Melam, har de krav på sig från IKEA gällande miljö, vilket gör att Melam är tvingade 

att följa dessa eftersom beroendet till aktuell kund är så pass högt. Detta medför att 

Melam i sin tur sätter motsvarande krav på sina leverantörer. Om inte leverantörerna har 

möjlighet att nå upp till de ställda kraven är de inte längre aktuella som leverantörer. 

Det ska dock nämnas att det inte anses vara någon plusfaktor om leverantörerna 

överträffar minimikraven för miljö. 

 

När det gäller kriteriet flexibilitet går svaren isär. Tre av företagen säger sig ta hänsyn 

till kriteriet, medan de övriga två inte lägger någon större vikt vid det. Samtidigt är det 

inget av företagen som värdesätter kriteriet allra högst. Företagens produktion ligger på 

en relativt jämn nivå, vilket medför att företagen sällan har behov av att till exempel 

ändra ordervolym. Företagen uttrycker dock att flexibiliteten genererar en viss trygghet, 

ifall problem skulle uppstå. 

 

Övriga kriterier som tagits upp i teorikapitlet men som inte behandlats av företagen, 

eller endast av ett företag, under intervjuerna är; servicegrad, kompetens, 

produktionskapacitet, kommunikation, innovation/design samt beroendeförhållande. Vi 
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anser att företagens uteslutning av dessa kriterier dels kan bero på att de ser vissa av 

dessa kriterier som självklara, exempelvis kommunikation. Det kan dessutom vara så att 

allt inte kom fram under intervjuerna, på grund av att merparten av företagen saknar 

fasta rutiner för val och utvärdering av leverantörer. 

 

Vi har kunnat se vissa mönster, hos de studerade företagen, när det gäller användandet 

av urvalskriterier. Det är fyra kriterier, pris, kvalitet, leveransprecision och ekonomisk 

status, som samtliga företag anser vara betydelsefulla när de väljer eller utvärderar en 

leverantör. Majoriteten av de studerade företagen belyser även betydelsen av kriterierna 

miljö och flexibilitet. När det gäller kriterierna miljö och leveransprecision, har vi för 

några av företagen kunnat urskilja ett visst beroende gentemot kund eller leverantör.  

Efter att ha belyst vilka kriterier som företagen anser vara betydelsefulla, har vi nu för 

avsikt att definiera de kriterier som för möbelbranschen är order qualifiers respektive 

order winners. 

 

5.4 Order qualifiers & order winners 

Order qualifiers är de grundkrav som kunden ställer på en leverantör, medan order 

winners är det som avgör att kunden väljer en specifik leverantör.101 

 

Gemensamt för alla företag är att de ser kvalitet som ett grundkrav, oavsett om man 

tillverkar trendiga designmöbler med hög kvalitet eller billigare varianter med lägre 

krav på kvalitet. Givetvis har dessa företag olika kvalitetskrav men principen är ändå 

densamma; kan inte leverantören nå upp till den önskade kvaliteten är det inte aktuellt 

att inleda eller fortsätta ett samarbete med leverantören. Eftersom alla företag ser detta 

kriterium som ett grundkrav, kan kriteriet kopplas till begreppet order qualifier. 

 

Eftersom de studerade företagen är av olika karaktär, är de även mer eller mindre 

beroende av en bra leveransprecision. Då samtliga företag säger att de tar hänsyn till 

kriteriet kan det ändå ses som betydelsefullt för alla studerade företag. Som vi tidigare 

nämnt när vi diskuterat om leveransprecision i analysen är det avgörande för ett företag 

att flödet av material in i produktionen fungerar. Följden av detta blir att 

leveransprecision kan ses som ett grundkrav, en så kallad order qualifier. 
                                                
101 Hörte & Ylinenpää (1997) s 1007 
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Ekonomisk status är också ett kriterium som alla företag anser vara viktigt. Det är 

inget företag som vill starta ett samarbete med en leverantör som riskerar att gå i 

konkurs inom en snar framtid. Kriteriet är av sådan karaktär att leverantören måste 

uppfylla ett visst krav på ekonomiskt stabilitet. Om leverantören inte kan leva upp till 

kravet är denna inte längre aktuell som leverantör, vilket gör ekonomisk status till en 

order qualifier. 

 

Miljö är ett kriterium som fyra av fem företag tar hänsyn till vid val och utvärdering av 

leverantörer. För dessa företag blir miljö automatiskt en order qualifier, av ett par olika 

anledningar. En anledning till detta är fallet med Melam, där deras storkund stället höga 

krav på vilken påverkan produkten får ha på miljön. En annan anledning kan vara att 

leverantören måste leva upp till lagstadgade miljökrav för att bli en aktuell leverantör. 

 

Trots det faktum att tre av de studerade har uppgett att de tar hänsyn till flexibiliteten, 

ser de inte flexibiliteten som ett grundkrav, då de till exempel väldigt sällan får be 

leverantören att ändra i en redan lagd order. Flertalet företag uttrycker att det är en 

bonus om kriteriet uppfylls. Utifrån detta anser vi inte att detta kriterium varken kan 

klassas som en order qualifier eller order winner.  

 

Pris är ett kriterium som har visat sig ha lite annorlunda karaktär än de övriga 

kriterierna, som vi nu har konstaterat som order qualifiers. Priset är i större utsträckning 

förhandlingsbart i jämförelse med till exempel kvaliteten, där det ofta finns 

specificerade minimikrav som måste följas. Vissa av de studerade företagen anser att 

det är värt att betala lite mer för att exempelvis få en högre kvalitet. Kvaliteten kan med 

andra ord styra priset, men oftast inte vice versa. I slutändan är det så att priset får en 

avgörande betydelse. Det kan till exempel vara så att två leverantörer har uppfyllt 

grundkraven lika bra, men att den ena erbjuder ett lägre pris, vilket gör att denna 

leverantör blir vald och att priset därmed kan ses som en order winner. 

 

I figur 5.1 illustrerar vi förhållandet mellan order qualifiers; kvalitet, leveransprecision, 

ekonomisk status samt miljö och order winner; pris. Notera att alla order qualifiers är 

utan inbördes ordning. 
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Figur 5.1 Egen figur av sambandet mellan order qualifiers och order winners.  

 

Priset (ribban), kan i figur 5.1 sjunka ner till nivån för grundkraven, men om prisnivån 

kommer under dessa är det inte motiverat med det lägre priset eftersom leverantören då 

inte uppfyller grundkraven. 
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6 Slutsatser 

 

 lutsatserna inleds med en sammanställning av de resultat vi har kommit fram till i 

analysen. Vidare diskuterar vi uppsatsens generaliserbarhet och sanningskriterier. 

Slutligen presenterar vi kritik till eget arbete samt förslag till fortsatt forskning.

 

6.1 Resultat 

Syftet med uppsatsen är att: Beskriva arbetet vid leverantörsval och 

leverantörsutvärdering, gällande företag i möbelbranschen samt att redogöra och 

förklara de urvalskriterier som företag i möbelbranschen tar i beaktning vid 

leverantörsval och leverantörsutvärdering. 

 

6.1.1 Leverantörsval 

Vår empiristudie har visat att den process som företag i möbelbranschen går igenom vid 

valet av leverantör inte stämmer överens med den process som presenteras i teorin. Det 

är istället så att företagen arbetar mer baserat på erfarenhet och rutin. Studien har också 

visat att företagen nästan genomgående använder sig av försörjningsstrategin singel 

sourcing. Den främsta anledningen till detta anses vara att skapa långa relationer. Långa 

relationer anses vara en förutsättning för gemensam produktutveckling samt för att nå 

en jämn och hög kvalitetsnivå. Ett annat motiv är möjligheten till lägre priser.  När det 

gäller valet av lokal eller global leverantör, har studien visat att båda alternativen 

används. Lokala leverantörer underlättar bland annat för nära relationer medan globala 

leverantörer kan erbjuda lägre priser. Studien har visat att trenden för möbelbranschen 

går emot att mer frekvent använda sig av leverantörer från lågkostnadsländer, då 

kompetensen i dessa länder tros öka.  

 

6.1.2 Leverantörsutvärdering 

Studien har visat att möbelbranschen har ett relativt utvecklat arbete med 

leverantörsutvärdering, dock förekommer utvärderingar i olika former. Vissa företag har 

fastställda dokument och poängsystem för hur utvärderingarna ska gå till. Aspekter som 

dessa företag tar hänsyn till vid utvärderingarna är exempelvis kvalitet, pris, 

S
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utvecklingspotential och miljöarbete. Leverantörsbesök är genomgående för alla företag 

en del av leverantörsutvärderingen, då detta kan bidra till att utveckla relationen och att 

ge en visuell bild av leverantörens arbete. 

 

6.1.3 Urvalskriterier 

Studien har visat att pris, kvalitet, leveransprecision, ekonomisk status, miljö och 

flexibilitet är de kriterier som företagen i möbelbranschen anser vara mest 

betydelsefulla vid val och utvärdering av leverantör. Priset anses vara betydelsefullt då 

alla företag har ett vinstintresse. Kvaliteten anses vara betydelsefull, då företagen vill 

leverera produkter med god kvalitet, samt att ojämn kvalitet kan orsaka stora problem i 

produktionen. Företagen anser att leveransprecisionen är av betydelse då de i stor 

utsträckning använder sig av singel sourcing och en produktionsstörning kan få 

kostsamma följder. Leverantörernas ekonomiska status anses vara betydande, då 

företagen vill kunna försäkra sig om fortsatt samarbete. Miljön anses vara av betydelse, 

bland annat på grund av krav från kunder. Slutligen anses flexibilitet skapa en trygghet 

hos företagen, då det ger dem möjlighet att exempelvis ändra ordervolym. 

 

6.1.4 Order qualifiers & order winners 

I vår studie har vi identifierat vilka kriterier som företagen anser vara grundkrav vid val 

och utvärdering av leverantör. Grundkraven, som företagen ställer på leverantörerna, är 

kvalitet, leveransprecision, ekonomisk status och miljö. Utifrån dessa kriteriers karaktär 

och vilken betydelse de har för företagen, har vi dragit kopplingen till att de kan anses 

vara order qualifiers. Priset är det kriterium som av företagen anses vara avgörande, 

vilket gör det till en order winner. Det är dock aldrig motiverat med ett lägre pris om 

inte grundkraven uppfylls. 

 

6.2 Generaliserbarhet & sanningskriterier 

Eftersom antalet respondenter är begränsade till fem stycken, påverkas uppsatsens 

generaliserbarhet. Vi anser att tiden och uppsatsen omfattning är två faktorer som har 

påverkat detta. Om uppsatsen hade haft en större omfattning och mer tid hade funnits 

tillgänglig, skulle fler företag ha kunnat studeras och på så sätt kunnat öka uppsatsens 
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generaliserbarhet. Eftersom vi, vid valet av företag, använt oss av ett 

bekvämlighetsurval har generaliserbarheten också här påverkats. 

 

Då vi har haft utgångspunkt i teorin när vi har formulerat våra intervjufrågor, har 

uppsatsens validitet stärkts. De intervjuer som vi gjort, har genomförts med berörda 

personer på företagen, vilket har stärkt uppsatsens reliabilitet. Vi har även genomfört 

respondentvalideringar, då respondenterna fått ta del av intervjusammanfattningar, för 

att på så sätt undvika missförstånd. Eftersom vi har kopplat vår empiri till teorin, har 

uppsatsens reliabilitet stärkts. För att undvika skevhet i teorin, har vi använt oss av 

många källor och infallsvinklar, från såväl böcker som vetenskapliga artiklar. 

 

6.3 Kritik till eget arbete 

Vi tror att vår empiristudie, beträffande urvalskriterier, hade kunnat bli bättre om vi 

hade använt oss av en kvantitativ studie som ett komplement till intervjuerna. I en 

kvantitativ studie hade företagen på ett annat sätt kunnat vikta kriterier mot varandra 

och vi hade på så sätt tydligare kunnat se betydelsen av de olika kriterierna.  

 

De studerade företagen har relativt olika karaktär, då de har olika inriktning på sin 

verksamhet. Detta är något som vi hade kunnat undersöka bättre innan uppsatsens start, 

för att därmed ha kunnat göra ett bättre och mer representativt urval för 

möbelbranschen. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har nu studerat hur fem företag i möbelbranschen arbetar med leverantörsval och 

leverantörsutvärdering, samt vilka urvalskriterier som anses vara betydelsefulla. Vi 

anser att det skulle vara intressant att göra en likadan studie, men istället göra en 

jämförelse mellan olika branscher. 

 

Trenden för leverantörsval i möbelbranschen går mot att söka sig till utländska 

leverantörer. Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka motiven till att 

möbelföretag väljer att satsa mer på globala leverantörer. Ett intressant alternativ vore 
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att studera och utvärdera de för- respektive nackdelar som företag har upplevt då de har 

valt att byta lokala leverantörer mot globala. 
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Appendix A 

INTERVJUMALL - Företagsintervjuer 
 
FÖRETAGSFAKTA 

- Vad tillverkar och säljer ni? 
- Hur många anställda har ni? 
- Hur hög omsättning har ni? 
- Vilken typ av kunder har ni?  
- Vilken tillverkningsstrategi tillämpar ni? 
- Vilka anser ni vara era främsta konkurrensmedel? 

 
INKÖP – MATERIAL 

- Vilka typer av material består era inköp mestadels av? 
- Hur stor andel av de totala kostnaderna står inköp av material för? 
- Hur är efterfrågan/inköpsfrekvensen fördelad över året? 

 
LEVERANTÖRSSTRUKTUR – RÅMATERIALLEVERANTÖRER  

- Hur ser leverantörsstrukturen ut för er idag? 
- Hur många leverantörer arbetar ni med? 
- Hur många leverantörer har ni per produkt? 
- Är ni nöjda med antalet? 
- Arbetar ni med lokala eller globala leverantörer? 
- Har ni långa eller korta relationer med leverantörer? 
- Hur ser samarbetet med era leverantörer ut? 
- Hur såg leverantörsstrukturen ut förr och hur tror du det kommer att utveckla 

sig? 
 
LEVRANTÖRSVAL 

- Hur ser er leverantörsvalsprocess ut? 
- Följer ni bestämda rutiner? 
- Vilka urvalskriterier tittar ni på? 
- Vilka urvalskriterier anser ni vara viktiga? 
- Vilka avdelningar är med och beslutar om vilka leverantörer som ska väljas? 
- Hur skulle en drömleverantör se ut? 
- Hur pass viktigt tror du att arbetet med leverantörsval är för er framgång? 

 
UTVÄRDERING AV NUVARANDE LEVERANTÖRER 

- Använder ni någon utvärderingsmall vid leverantörsutvärderingar? 
- Hur ofta utförs uppdateringar och utvärderingar av befintliga leverantörer? 
- Är ni nöjda med era leverantörskontakter idag? 
- Arbetar ni kontinuerligt med att hitta nya leverantörer? 
- Finns det många leverantörer att välja mellan? 
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Appendix B 
 
INTERVJUMALL – Expertintervju med Hans Nyrell, Ewes Stålfjäder AB. 
 
RESPONDENT 

- Vad har du för arbetstitel? 
- Hur länge har du arbetet med inköp och leverantörsval? 

 
INKÖP 

- Är inköp en aspekt som du anser att företag bör lägga ner mycket arbete på? 
Varför? 

- Vad finns det att vinna på en effektiv inköpsprocess? 
- Är det av stor vikt att arbeta efter en bestämd modell/process? Vad finns att 

vinna på att göra det? 
- Anser du att inköpsfunktionen bör integreras i andra avdelningar än just 

inköpsavdelningen? Varför? 
- Hur har utvecklingen för inköp sett ut om vi ser tillbaka 10 år i tiden? 
- Tror du att inköp kommer att bli en allt viktigare funktion i företag? Varför och 

på vilket sätt? 
 
LEVRANTÖRSVAL 

- Är leverantörsval en aspekt som du anser att företag bör lägga ner mycket arbete 
på? Varför? 

- Vad finns att vinna på ett effektivt urval av leverantörer? 
- Finns det vissa allmänna kriterier/egenskaper som man generellt kan se som 

order qualifiers för alla branscher? 
- Hur har leverantörsval utvecklats i företag de senaste 10 åren? 
- Är företag mer noggranna med sina val idag? På vilket sätt? 
- Hur tror du att framtiden ser ut för leverantörsval? 
- Är det något som kommer få större utrymme hos företag? 
- Tror du att globaliseringen kommer att fortsätta öka? 
- Vad är ditt ställningstagande i frågan om single/multiple sourcing? 
- Vad är ditt ställningstagande i frågan om local/global sourcing? 

 
LEVERANTÖRSUTÄVRDERING 

- Är det viktigt att företag följer upp sina leverantörers arbete? Varför? 
- Är det generellt sett vanligt att utvärderingar genomförs i företag? 
- Vad har företagen att vinna på att lägga ner extra tid på att utvärdera befintliga 

leverantörer? 
- Hur anser du att företag ska arbete med leverantörsutvärderingar? 
- Följa modeller med en fastställd process och givna steg? 
- Hur ofta anser du att företag bör utvärdera sina leverantörer? 

 
LEVERANTÖRSSAMARBETE 

- Anser du att det är viktigt att integrera leverantörer i till exempel 
produktutveckling? Varför? 

- Ser du nära leverantörssamarbete som en viktig faktor för att som företag nå 
framgång? 

- Hur förhåller du dig mellan att ha långa eller korta relationer till leverantörer? 
 


