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Förord 

 

Vi vill inleda denna uppsats med att tacka Mattias Hultheimer, från konsultfirman EFFSO, 

som varit ett enormt stöd för oss under arbetsprocessens gång då han har kommit med 

konstruktiv feedback och gett oss insikt i verklighetens utformning av vårt studerande ämne. 

Även Farzin Saber, från Accenture, har varit vår rådgivare i inledningsfasen av vår studie, 

vilket vi är väldigt tacksamma för. Vi vill självklart även rikta ett stort tack till våra 

respondenter som gjort denna studie möjlig. Jan Alpenberg vår handledare har guidat oss 

genom resan och styrt oss i rätt riktning precis som ekonomistyrningen avser göra med ett 

företag, tack! Vidare vill vi poängtera den enorma lärdom denna studie medfört då den tagit 

oss från teori till praktik, något som varit nyttigt ur många aspekter. Vi har i hög grad fått ta 

lärdom om hur ekonomistyrningen verkar i realiteten och dess roll i inköpsfunktionen.  
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Abstract 

Title: The Impact of Management Control Systems on the Purchaser Function - A study of 

Scania and Sandvik 

 

Authors: Mohammad Reza Akhbari and Johanna Sullivan Svensson   

 

Published: 2011 

 

Keywords: Management control, purchasing function, impact, control, control instruments, 

Key Performance Indicators, measurement, communication and organizational structure. 

 

Background and problem formulation: In order for a company’s business idea or vision to 

be fulfilled, the management of a company needs assistance from various means to 

intentionally affect the operation in the desired direction. Management control concerns 

activities of both financial and non-financial character in order to implement the strategy of a 

company and to reach profitability. Since the purchaser function is responsible of spending 50 

percent of a company’s total revenue, the function has an optimal starting point to be a key 

actor in the shaping and execution of a company’s strategic plan. The management control 

and the purchaser function can therefore impact each other, and how this appears and why, 

constitutes the problem that we have studied. 

 

Objective: The objective of this study is to examine the impact between the management 

control and the purchaser function and to explain why it appears this way. 

 

Method: To answer our objective we chose to interview and to study two companies in the 

manufacturing industry in order to compare and draw similarities, as well as differences in 

how our problem seems in reality. The approach of our study can be seen as deductive as we 

have built upon theory in order to compare the result with the empirical data when we drew 

the conclusion. 

 

Theory: We have studied a variety of literature and articles that treat the management control 

system in its entirety and governance within the purchaser function. In our theoretical 

references one can find Inga-Lill Johansson different perspectives of the use of information in 
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an organization, the aspect of measurement and follow-up on the management control system 

by van Weele, as well as the theory of the purchaser function as a gatekeeper by Lau et al. 

 

Conclusion: The result of the study proves that there is an impact between the management 

control system and the purchaser function. This influence already occurs when the choices of 

the control instruments are being made, as these are based on the overall strategy and vision 

of the company. By doing performance measurements the companies can se whether the 

impact is negative or positive. We further prove the impact of the purchaser function on the 

management control based on its location in the organizational structure. Finally we draw the 

conclusion that the flow of information between the management control and the purchaser 

function is used as basis for the impact between the two. 
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Sammanfattning 

Titel: Ekonomistyrningens påverkan på inköpsfunktionen - En studie av Scania och Sandvik 

 

Författare: Mohammad Reza Akhbari och Johanna Sullivan Svensson  

 

Utgivningsår: 2011 

 

Nyckelord: Ekonomistyrning, inköpsfunktion, påverkan, styrning, styrinstrument, nyckeltal, 

mätning, kommunikation och organisationsstruktur. 

 

Bakgrund och problemformulering: För att ett företags affärsidé och vision skall infrias 

behöver ett företags ledning ta hjälp av olika medel för att avsiktligt påverka verksamheten att 

gå i önskad riktning. Ekonomisk styrning avser aktiviteter av såväl finansiell som icke 

finansiell karaktär för att implementera ett företags strategi och för att nå lönsamhet. Eftersom 

inköpsfunktionen står för drygt 50 procent av ett företags totala kostnadsmassa, har 

funktionen ett optimalt utgångsläge till att vara en nyckelaktör i utformningen samt 

genomförandet av ett företags strategiska plan. Ekonomistyrningen och inköpsfunktionen kan 

därmed påverka varandra och hur detta sker samt varför, utgör problemet vi studerat. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka påverkan mellan ekonomistyrningen och 

inköpsfunktionen samt att förklara varför det ser ut som det gör. 

 

Metod: För att besvara vårt syfte valde vi att intervjua och studera två företag inom 

tillverkningsbranschen för att kunna jämföra och dra likheter som olikheter om hur vårt 

problem ter sig i verkligheten. Uppsatsens angreppssätt kan betraktas som deduktiv då vi 

utgått ifrån teorin för att sedan jämföra resultatet med empirin när vi dragit vår slutsats. 

 

Teori: Vi har studerat ett antal olika litteratur och artiklar som behandlar ekonomistyrning i 

sin helhet och styrning inom inköpsfunktionen. I vår teoretiska referensram kan vi finna Inga-

Lill Johanssons olika perspektiv på användningen av information inom en organisation, van 

Weeles synsätt på mätning och uppföljning av ekonomistyrning samt Lau et als teorier om 

inköpsfunktionen som ”Gatekeeper”. 
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Slutsats: Resultatet av studien påvisar att det finns en påverkan mellan ekonomistyrning och 

inköpsfunktionen. Denna påverkan uppstår redan vid val av styrinstrument eftersom valen 

baseras på företagets övergripande strategi och vision. Genom att göra prestationsmätningar 

kan företagen se huruvida påverkan varit positiv eller negativ. Vidare påvisar vi 

inköpsfunktionens påverkan på ekonomistyrningen genom dess placering i 

organisationsstrukturen. Avslutningsvis drar vi slutsatsen att informationsflödet mellan 

ekonomistyrningen och inköpsfunktionen är det som utgör underlag för påverkan mellan de 

två. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrund och problemdiskussion som ligger till grund 

för problemställning och syfte. Vidare följer uppsatsens avgränsningar och avslutningsvis 

presenteras uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 

 
Denna uppsats handlar om påverkan mellan ekonomistyrningen och inköpsfunktionen i två 

tillverkande företag, Sandvik och Scania. Enligt Källström är det företagsledningen som har 

ansvaret att leda verksamheten mot uppsatta mål och att företagets vision och affärsidé 

beaktas. För att uppnå detta måste företagets ekonomistyrning alltid vara inriktad mot såväl 

finansiella som icke-finansiella mål. Källström beskriver ekonomistyrningen som en process 

som ska motivera och inspirera medarbetarna i en organisation till att utföra aktiviteter som 

gynnar organisationens mål. Den ekonomiska styrningen ska också upptäcka och korrigera 

felaktigheter i agerandet i ett företags olika funktioner.
1
 Eftersom inköpsfunktionen står för 

drygt 50 procent av ett företags totala kostnadsmassa
2
, har funktionen ett optimalt utgångsläge 

till att vara en nyckelaktör i utformningen samt genomförandet av ett företags strategiska 

plan.
3
 Enligt Gadde och Håkansson har tillverkande företag, tack vare dess stora 

inköpskostnader, alltid haft en välorganiserad inköpsfunktion. En besparing i 

inköpsfunktionen har enligt författarna en direkt påverkan på företagets resultat.
4
 Därför är 

det av stor vikt att inköpsfunktionen styrs med hjälp av styrmedel och mäts på sin prestation 

för att kunna uppnå företagets övergripande mål. Prestationsmätningar signalerar huruvida 

inköpsfunktionen har lyckats eller ej med att nå uppsatta mål. Felen analyseras och åtgärder 

vidtas i strävan mot målen.
5
 De organisationer som strävar mot ett långsiktigt värdebyggande 

bör enligt Kron och Wallgren använda ett mer balanserat sätt att mäta och styra sin 

verksamhet samt att fokusera på väl valda KPI:er, som regelbundet rapporteras och följs upp.
6
  

Ferguson skriver att inköpsfunktionen måste vara del i alla steg av den strategiska planeringen 

i ett företag för att företaget ska nå maximal fördel av sin strategiska plan.
7
 En annan faktor 

                                                        
1
 Källström, 1990, sid. 39ff 

2
 Gadde och Håkansson, 1998, sid. 9 

3
 Ferguson et al, 1996, sid. 51 

4
 Gadde och Håkansson, 1998, sid. 10 

5
 van Weele, 2010, sid. 304 

6
 Kron och Wallgren, 2010, sid. 85 

7
 Ferguson et al, 1996, sid. 51 
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som skapar påverkan mellan ekonomistyrning och inköpsfunktion är informationsflödet som 

knyter samman företagsledningen med den operativa nivån.
8
 Inköpsfunktionens externa 

övervakning av marknaden, företagets konkurrenter samt kontakt med leverantörer, inbringar 

information och kunskap till företaget vilket också bidrar till utformningen av ett företags 

ekonomistyrning. Denna kunskap gör att inköpsfunktionen har en unik position inom 

företaget att agera som marknadsradar samt ”Gatekeeper” för potentiella hot och fördelar på 

marknaden.
9
  

 

”… purchasing proactively seeks opportunities to provide inputs that will have a 

significantly positive impact on the quality of a firm’s product and future growth 

of the firm.”
10

 

1.2 Problemdiskussion 

 

I enlighet med ovanstående författare utgår vi ifrån att inköpsfunktionen har en stor betydelse 

även i valda tillverkande företag. Ekonomistyrningen som enligt Olve och Samuelson samt 

Anthony och Govindarajan avser aktiviteter som ska påverka en verksamhet avsiktligt för att 

uppnå mål av såväl finansiell som icke finansiell karaktär innebär att en effekt skall infinna 

sig som svar på en handling.
11

 Dessa handlingar ska vara i linje med ett företags strategiplan 

för att mynna ut i måluppfyllelse. Enligt van Weele bestäms inköpsfunktionens plats i 

organisationsstrukturen beroende på ledningens syn på inköp som funktion och ju högre upp i 

makthierarkin desto mer inflytande har inköpsfunktionen i beslut som rör dem såväl som 

verksamheten i helhet.
12

 En faktor som är av vikt när vi talar om den ekonomiska styrningen 

är informationsflödet mellan ledningen, som utformar ekonomistyrningen, och 

inköpsfunktionen, som agerar på den operativa nivån, det flöde av information som strömmar 

dem emellan. Genom att förädla informationen ifrån de två nivåerna kan de tillsammans nå 

måluppfyllelse vilket är avsikten med ekonomistyrningen.
13

 Hur påverkar dessa aktiviteter 

den funktion som blir alltmer central i många företag, nämligen inköpsfunktionen? Kan 

inköpsfunktionen i sin tur påverka aktiviteterna och därmed ekonomistyrningen? Det är 

utifrån detta som vårt examensarbete tar avstamp. 

                                                        
8
 Johansson, 1989, sid.34ff 

9
 Lau et al, 2003, sid. 83 

10
 Carr och Pearson, 2002, sid. 1034 

11
 Ovle och Samuelsson, 2008, sid. 27, Anthony och Govindarajan, 2007, sid. 4 

12
 Kron och Wallgren, 2010, sid. 90 

13 Johansson, 1989, sid. 27ff 
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1.3 Problemformulering 

 

Vår studie grundar sig i ovanstående debatt och det har lett oss fram till följande 

problemformulering: 

  Hur sker påverkan mellan ekonomistyrningen och inköpsfunktionen i Scania och Sandvik 

och varför ter det sig så?  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är; att undersöka påverkan mellan ekonomistyrningen och 

inköpsfunktionen samt att förklara varför det ser ut som det gör. 

 

1.5 Avgränsning 

 

Vi har valt att avgränsa vår studie genom att välja endast två företag att undersöka eftersom 

vår ambition inte var att göra en fullständig kartläggning av vårt problem. Vi har studerat hur 

och varför påverkan sker mellan ekonomistyrningen och inköpsfunktionen på ett 

övergripande sätt, vilket innebär att vi inte har fokuserat på de handlingar och förändringar 

som ekonomistyrningens påverkan kan medföra i inköpsprocessen i detalj. Vi har inte strävat 

efter att skapa en teori eller modell för ekonomistyrningen inom inköpsfunktionen utan 

snarare försökt förstå hur detta fenomen ter sig i just våra valda företag. 

 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

 Kapitel 2, Metod 

I detta kapitel redogörs för gjorda metodval. Först presenteras studiens 

forskningsansats följt av undersökningsmetod, tillvägagångssätt och datainsamling. 

Avslutningsvis beskrivs val av analysmetod och studiens giltighetsanspråk 

 Kapitel 3, Referensram 

Detta kapitel inleds med en presentation av begreppet ekonomistyrning.  
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Vidare följer en beskrivning av tidigare forskning inom området som rör påverkan på, 

samt mellan, ekonomistyrningen och inköpsfunktionen, det vill säga samspelet dem 

emellan. Kapitlet avslutas med presentation av studiens konceptuella modell. 

 Kapitel 4, Empiri 

I detta kapitel redovisas empirisk data från studiens fallföretag, Sandvik och Scania. 

Inledningsvis presenteras företagen, följt av en beskrivning om deras ekonomiska 

styrning i inköpsfunktionen samt hur uppföljning av detta sker. Kapitlet avslutas med 

en redogörelse för hur den ekonomiska informationen används. 

 Kapitel 5, Analys 

Syftet med vår studie har varit att belysa ekonomistyrningens påverkan på 

inköpsfunktionen. Nedan kommer vi att använda vår teoretiska referensram som 

hjälpmedel för att göra en analys av de undersökta företagen. Analysen kommer sedan 

att ligga till grund för vårt avslutande kapitel med slutsatser. 

 Kapitel 6, Slutdiskussion 

I detta kapitel redogörs de slutsatser som vi genom vår analys och diskussion kommit 

fram till som svar på vår problemformulering. 
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2 Metod 

I detta kapitel redogörs för gjorda metodval. Först presenteras studiens forskningsansats följt 

av undersökningsmetod, tillvägagångssätt och datainsamling. Avslutningsvis beskrivs val av 

analysmetod och studiens giltighetsanspråk. 

2.1 Forskningsansats 

 

För att få ett begrepp om verkligheten nämner Jacobsen två möjliga forskningsstrategier att 

utgå ifrån; deduktiv- och induktiv ansats. Dessa ansatser beskriver olika arbetsmetoder som 

används för att relatera teori och empiri till varandra.
14

 

2.1.1 Deduktion och induktion 

Deduktion och induktion är två tillvägagångssätt för att skapa kunskap om samhället och 

organisationer. Andersen säger att deduktion är bevisföringens väg medan induktion är 

upptäcktens väg, utifrån vilka vi kan dra vetenskapliga slutsatser.
15

 Att först skaffa sig vissa 

förväntningar om hur världen ser ut och därefter gå ut och samla in empiri för att se om 

förväntningarna stämmer överens med verkligheten, kännetecknar den deduktiva ansatsen, 

d.v.s. från teori till empiri. Den motsatta vägen, d.v.s. från empiri till teori, kallas den 

induktiva ansatsen. Det innebär att forskarna får in data som korrekt återger verkligheten i ett 

givet sammanhang, utan att ha några förutfattade meningar och förväntningar. Sedan 

systematiseras de insamlade data, utifrån vilka formuleras teorier.
16

 

2.1.2 Val av forskningsansats 

För att uppnå det syfte som denna uppsats ämnar studera har ett deduktivt angreppssätt valts. 

Det innebär att vi har utgått ifrån valda teorier och begrepp kring ämnet. Genom att använda 

denna metod har förväntningar skapats på hur en påverkan sker mellan ekonomistyrningen 

och inköpsfunktionen, samt varför det ser ut som det gör. 
17

 Utifrån valda teorier har en 

konceptuell modell utvecklats som ligger till grund för studiens empiriinsamling, analys, 

diskussion och slutsats. 

                                                        
14

 Jacobsen, 2002, sid. 34ff 
15

 Andersen, 1998, sid. 29 
16

 Jacobsen, 2002, sid. 35 
17

 Ibid. sid. 34 
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2.2 Fallstudie som undersökningsmetod 

 

Enligt Andersen är en fallstudie en empirisk undersökning som belyser ett samtida fenomen 

inom det verkliga livets ramar där det är möjligt att använda flera informationskällor för att 

belysa fenomenet.
18

 En fallstudie kännetecknas av få undersökningsenheter och många 

variabler.  Gemensamt för alla fallstudier är att studieobjektet är avgränsat i tid och rum. 

Utifrån denna avgränsning studeras det som händer i den kontext där fenomen utvecklas eller 

där en speciell händelse äger rum. Sådana studier är alltid komplexa i den meningen att de 

innehåller ett stort antal variabler som är intressanta att studera.
19

 

 

Enligt Yin är fallstudier den metod som föredras då frågor om hur och varför ställs, då man 

har lite kontroll över den situation som studeras och då fokus ligger på aktuella skeenden i ett 

konkret socialt sammanhang.
20

 

 

Matrisen nedan illustrerar Yins sätt att kategorisera fallstudier utifrån två dimensioner; 

perspektiv och undersökningsenheter. Perspektiven avser det holistiska, där förståelse för 

fenomenet som helhet skapas samt det analytiska som undersöker fenomenets underenheter 

och olika variablers orsak-verkan samband. Undersökningsenheterna kan vara enskilda eller 

multipla. Genom att kombinera de två dimensionerna skapas kategoriseringen och därmed 

fyra typer av designstrategier vid fallstudier.
21

 

 

 

Figur 1 - Yin förespråkar multipla fallstudier (Källa: Yin, 2007, sid. 60) 

                                                        
18

 Andersen, 1998, sid. 129ff 
19

 Jacobsen, 2002, sid. 97 
20

 Yin, 2007, sid. 17 
21

 Ibid. 60 
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2.2.1 Val av fallstudie 

Denna studie har utgått från vår problemformulering där vi sökt svar på hur påverkan mellan 

ekonomistyrningen och inköpsfunktionen sker samt varför det ter sig på följande sätt. Studien 

är en empirisk undersökning av ett nutida fenomen där vi som undersökare har svårt att 

kontrollera, manipulera eller påverka företeelsen. Det är en flerfallstudie eftersom det ingår 

fler organisationer (enheter) i vår undersökning samt att de utförs på olika platser under 

samma betingelser. Vår studie är därför av typ 4 i Yins modell för typer av fallstudiedesign 
22

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Följande presenteras de tillvägagångssätt vi använt oss av för att genomföra studien och 

kunna uppfylla dess syfte.  

2.3.1 Datainsamlingsmetod 

Jacobsen (2002) påtalar att insamlig av data kan delas in som primär- och sekundärdata. 

Primärdatainsamling sker när forskaren själv för första gången samlar in data genom att gå till 

den primära källan med en specifik problemformulering. Detta kan ske genom observationer, 

intervjuer eller via frågeformulär. Sekundärdatainsamling är hämtad data som andra forskare 

tidigare samlat in och är därför ofta insamlade med en annan problemformulering än vad 

forskaren själv belyser.
23

 

 

Vi har använt oss av både primär och sekundär data. Vår primära data har vi hämtat genom 

våra intervjuer och vår sekundära data genom litteraturstudier samt internt företagsmaterial. I 

sökningen av data har vi använt oss av databaser som Libris, LibHub samt Linneuniversitetets 

databas.  

2.3.2 Litteratur- och dokumentval 

För att skapa oss en grundläggande förståelse för valda frågeställningar i vår studie har vi 

studerat relevant litteratur i form av böcker och vetenskapliga artiklar av flera olika författare. 

Sökord (både på svenska och på engelska) som har använts i sökandet av sekundärdata är: 

ekonomistyrning, inköpsfunktion, inköpsorganisation, styrmedel, nyckeltal, KPI, 

organisationsstruktur, strategiplan, budget, prestationsmätning. 

                                                        
22

 Andersen, 1998, sid. 130 
23

 Jacobsen, 2002, sid. 152ff 
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2.3.3 Val av företag 

Valet av fallföretag har skett i samråd med vår rådgivare Mattias Hultheimer och vi valde att 

inrikta oss på tillverkande företag eftersom inköpsfunktionen utgör en central roll i 

verksamheten. Vi valde Scania och Sandvik för att det är två stora organisationer som båda 

har nått världsomspännande framgång genom högteknologiska lösningar och produkter, samt 

för att Hultheimer hade en etablerad relation med båda företagen vilket underlättade för att 

skapa kontakt.  

2.3.4 Val av respondenter 

Valet av intervjupersoner baserar sig i studiens problemformulering och för att kunna besvara 

denna har intervjuer gjorts med affärsutvecklare, inköpschefer samt inköpare. Intervjuerna har 

gett oss inblick i hur ekonomistyrning sker i inköpsfunktionen hos två stora tillverkande 

företag samt hur en påverkan uppstår mellan de två ämnena.  

2.3.5 Intervjumetod  

I förarbetet inför våra intervjuer med våra valda respondenter, skickade vi de frågor vi ville 

ställa per e-post för att ge dem tid att förbereda sina svar och få en idé om vad vi ville få ut av 

intervjun. Väl under intervjun, som skedde per telefon, använde vi oss av den öppna 

individuella intervjutekniken. Denna metod kännetecknas av att undersökare och respondent 

samtalar som i en vanlig dialog. De data som samlas in kommer i form av ord, meningar och 

berättelser. Denna metod lämpar sig bäst, när relativt få enheter undersöks och när den 

individuella individens åsikter och tankar är av intresse. För att uppnå en öppen 

informationsutväxling är det nödvändigt att det etableras en tillitsrelation mellan 

intervjuobjekt och intervjuare. Innan vi började våra samtal med respektive respondent har vi, 

för att skapa just tillit, presenterat vår undersökning ytterligare än vad vi tidigare gjort genom 

e-post och telefonkontakt. Vi har utgått ifrån följande punkter för att kortfattat redogöra och 

ge en tydlig bild av vårt ändamål med intervjun och studien; 

1. vem vi är, namn och bakgrund 

2. studiens problemformulering 

3. vad som är ändamålet med undersökningen 

4. hur den information som kommer fram i intervjun ska användas  

Efter denna korta introduktion, fortlöpte intervjuerna med de frågor som vi sedan tidigare 

tillhandahållit respondenten per e-post. Intervjuerna tog mellan 30 minuter och en timme 

beroende på hur mycket information respondenten ville dela med sig.  
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Anteckningar fördes under hela intervjun av båda författarna, som även deltog tillsammans 

vid alla frågestunder.  Band- och telefoninspelning skedde även under alla intervjuer för att 

försäkra om att inget bortfall skedde under anteckningsarbetet. Efter varje intervju 

sammanställde vi våra anteckningar gemensamt för att vara säkra på att vi fått med all 

information och för att se ifall vi uppfattat den likvärdigt. Har våra åsikter om den oss givna 

informationen skiljt sig åt, har vi under sammanföringsarbetet gått tillbaka till inspelningarna 

för att få en klar rapport över svaren respondenten gett oss. Genom att göra på detta sätt har vi 

garderat oss mot eventuella misstolkningar och informationsbortfall.  

För att på ett lämpligt sätt avsluta intervjun, satte vi en planerad tidsåtgång per intervju till 

max 60 minuter, något vi upplyste respondenten om innan start. Efter denna utsatta tid 

stängde vi av ljudinspelningen och frågade därefter i fall respondenten hade något att tillägga. 

Genom detta tillvägagångssätt kunde respondenten känna sig friare i tal, eftersom ingen 

inspelning skedde, och vi kunde på så sätt undgått att intervjupersonen blev sittande med 

information han eller hon hade velat dela med oss. Denna stund var vårt anteckningsarbete 

mer koncentrerat, och vid intervjusammanställningarna jämförde vi därför extra noga vårt 

material mot varandra kring denna sektion. Innan vi skiljdes ifrån våra respondenter så 

frågade vi ifall det var möjligt att göra en uppföljningsintervju via telefon eller e-post i fall det 

var någonting vi kände oss sakna under sammanställningsarbetet.  På detta sätt garderade vi 

oss ytterligare mot eventuellt informationsbortfall.  

2.3.6 Analys 

Jacobsen hävdar att analys av kvalitativa data rör sig om tre saker, nämligen beskrivning, 

kategorisering samt kombination. Genom våra djupintervjuer har vi försökt att få så grundliga 

och detaljerade beskrivningar som möjligt på våra frågor.  Med hjälp av diktafon har vi spelat 

in alla intervjuer så att ingen information gått förlorad under intervjun. Därefter har vi genom 

en kategorisering, med utgång i vår konceptuella metod, förenklat den information vi har fått 

för att kunna förmedla det vi har funnit mest relevant till vår studie. När vi har kategoriserat 

upplysningarna har vi börjat med att analysera och tolka data.
24

 I figuren nedan har vi 

illustrerat hur tillvägagångssättet i vår analys ser ut vilket är baserat på Deys spiralmodell.
25

 

                                                        
24

 Jacobsen, 2002, sid. 216ff 
25

 Ibid. sid. 217 
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Figur 2 – Deys spiralmodell (Källa: Jacobsen, 2002, 217) 

 

Vidare hävdar Jacobsen att det är mest effektivt att transkribera inspelade intervjuer, vilket vi 

också har gjort direkt efter varje intervju. På så sätt har vi haft en garanti för att vi fått med 

allt som respondenten sagt.
26

 Efter transkriberingen läste vi den utskrivna intervjun kritiskt 

och med egna ord kommenterat vad vi läst. Med hjälp av våra kommentarer har vi fått olika 

typer av information att förhålla oss till. Avslutningsvis försökte vi hitta ett samband mellan 

de insamlade data och valda teori för att slutligen komma fram till en slutsats.
27

 

2.3.7 Uppsatsens giltighetsanspråk 

För att kunna säkra en studies kvalité när man använder sig av fallstudiemetoden skall man 

enligt Yin vid utvecklandet och genomförandet av studien ha följande punkter i beaktning; 

Begreppsvaliditet, Intern validitet, Extern validitet, Reliabilitet. 
28

 

 

Begreppsvaliditet: innebär att valen av operationella mått ska vara förankrade i verkligheten. 

För att uppnå detta har vi använt oss av flera olika källor vid datainsamlingen och även låtit 

våra respondenter själva skatta påverkan mellan den ekonomiska styrningen och 

inköpsfunktionen.  

 

                                                        
26

 Jacobsen, 2002 sid. 220ff 
27

 Ibid. sid. 224, 240  
28

 Yin, 2007, sid. 54ff 
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Intern validitet: handlar om ifall vi faktiskt mäter det vi önskar mäta. För att säkerställa denna 

giltighet har vi valt att intervjua personer som är väl insatta i ämnet och som arbetar med 

ekonomistyrning i inköpsfunktionen på daglig basis. Majoriteten av våra respondenter har 

varit i företagen sedan flera år tillbaka med höga positioner vilket medför att de har stor 

kunskap om ämnet och därmed ger tillförlitliga svar. De frågor vi ställt utgår ifrån teorier som 

gjorts av forskare och författare på akademisk nivå med hög autenticitet. I och med detta 

anser vi oss ha kunnat mäta det avsiktliga och att studiens interna validitet är hög. 

 

Extern validitet: som också kallas, överförbarhet, gäller om resultat från ett begränsat område 

också är giltiga också i andra sammanhang. Detta är subjektivt och någonting vi inte kan 

påvisa utifrån den information vi fått. Vi har avgränsat oss till att inte skapa en vedertagen 

mall för hur påverkan mellan ekonomistyrningen och inköpsfunktionen ter sig så vi hävdar att 

den externa validiteten är låg. 

 

Reliabilitet: innebär att man åskådliggör att det man har kommit fram till genom den 

empiriska undersökningen, kan repeteras i andra studier med samma resultat. Detta har vi 

uppnått genom att vi strukturerat vår analys och datainsamling utifrån teorier. För att 

ytterligare öka reliabiliteten har vi upprepat för våra respondenter det insamlade materialet för 

att få det bekräftat. 
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3. Referensram 

Detta kapitel inleds med en presentation av begreppet ekonomistyrning. Vidare följer en 

beskrivning av tidigare forskning inom området som rör påverkan på, samt mellan, 

ekonomistyrningen och inköpsfunktionen. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens 

konceptuella modell.  

3.1 Ekonomistyrning 

 

Nationalencyklopedins tolkning av begreppet ekonomistyrning är; ”finansiell styrning, 

påverkan på en verksamhet i avsikt att nå vissa ekonomiska mål...” 
29

 Enligt Olve och 

Samuelson står begreppet styrning för olika typer av åtgärder som syftar till att nå bestämda 

mål för en verksamhet. Gäller målen hela företaget i form av lönsamhet, räntabilitet eller 

omsättning, talar man om ekonomistyrning.
30

 Anthony och Govindarajan beskriver 

ekonomistyrning som ”den process genom vilken chefer påverkar andra 

organisationsmedlemmar att implementera organisationens strategier”.
31

 Det är också en 

process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, t.ex. funktionens 

missanvändning av resurser.
32

 

 

För att kunna svara på frågan, hur påverkan sker mellan ekonomistyrning och inköpsfunktion, 

utgår vi ifrån innebörden av ett företags affärsidé och strategi då det alltid är utgångspunkten i 

en verksamhet. Affärsidén preciserar vad företaget planerar ämna sin verksamhet åt och 

visionen kartlägger var företaget önskar befinna sig i framtiden samt vad de önskar uppnå. 

Företaget upprättar sedan en strategi för att klargöra hur affärsidén och visionen skall nås. En 

strategi kan därför ses som en plan eller en beskrivning av verksamhetens tillvägagångssätt 

för att nå dess syfte.
33

 Utifrån denna strategiplan där företagets huvudmål ingår sker en 

nerbrytning i delmål, oftast i en verksamhetsplan. Denna plan innehåller mindre målsättningar 

som ämnar uppfylla huvudmålen i strategin och därmed företagets övergripande vision. 

Delmålen är ofta anpassade till olika delar inom företaget och kan vara såväl finansiella som 

icke-finansiella.  

                                                        
29 NE, http://www.ne.se/ekonomistyrning, sökord; ekonomistyrning, 2011-04-18 
30 Olve och Samuelson, 2008, sid. 27,  
31 Anthony och Govindarajan, 2007, sid. 4, svensk översättning 
32 Källström, 1990, sid. 40 
33 Olve och Samuelson, 2008, sid. 396 

http://www.ne.se/ekonomistyrning
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Det är utifrån verksamhetsplaneringen som ekonomistyrningen intar sin roll vid företagets 

roder för att styra det med en avsiktlig påverkan för att uppnå ekonomiska mål.
34

 

 

Styrmedel 

Styrmedel används i ekonomistyrningen för att mäta, följa upp samt kontrollera 

verksamheten. Styrmedlen kan även agera indikator på ifall styrningen går i önskad riktning. 

Att anpassa styrmedlen till företagets strategi är av yttersta vikt för att styrningen skall gå i 

den riktning som är planerad. 
35

 

 

Styrmedlen kan klassificeras enligt följande; 

 formella styrmedel; produktkalkylering, budgetering, internredovisning, 

standardkostnader, internprissättning och nyckeltal.  

 mindre formaliserade styrmedel; företagskultur, medarbetarskap, ledningsstöd, 

kompetensuppbyggnad och lärande.  

De finansiella målsättningarna ingår i de formella styrmedlen och icke-finansiella 

målsättningar ingår i de mindre formaliserade styrmedlen. Det är viktigt att en blandning av 

finansiella och icke finansiella mål finns med vid utformningen av ett styrsystem.
36

  

 

Nyckeltal är det styrmedel som oftast används av företag och Catasús et al beskriver nyckeltal 

som ett sammanfattande numeriskt värde som syftar till att beskriva några förhållanden, 

verkliga eller overkliga, sanna eller osanna. Detta innebär att ett tal ska tala till någon om 

något viktigt för att det ska karaktäriseras som ett nyckeltal. Dessa nyckeltal säger oss inget 

om vad som ska göras vid avvikelser från normen och därför är det av stor vikt att 

informationsflödet om nyckeltalen har en mottagare, nyckeltalsägare, som är ansvarig för att 

vidta åtgärder vid eventuella avvikelser.
37

 

 

 

 

 

 

                                                        
34 Ax et al, 2007, sid. 55 
35

 Ibid. sid. 62 
36 Ibid. sid. 63 
37 Catasús et al, 2008, sid.33, 44ff 
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Prestationsmätning 

Enligt van Weele har inköpsfunktionen lyckats med sin strategi och sitt arbetssätt när de har 

lyckats uppnå sina målsättningar. För att se huruvida målen är nådda eller ej behövs 

uppföljning och mätningar på inköpsfunktionens prestationer göras.  

 

I van Weeles forskning om varför man skall mäta inköpsfunktionen så har han kommit fram 

till olika slutsatser. Först påstår han att mätning gör att saker blir synliga och mätningen kan 

därför agera signal i fall det verkliga resultatet inte motsvarar det planerade. Vidare hävdar 

han att mätning leder till bättre beslutstagande eftersom uppföljningen av mätvariablerna visar 

på skillnaderna mellan det verkliga och det planerade utfallet. Om skillnader uppstår kan 

dessa därpå analyseras för att finna dess orsak och åtgärder kan vidtas för att förhindra detta i 

framtiden. Dessutom säger van Weele att mätning kan leda till bättre kommunikation med 

övriga avdelningar i verksamheten och att mätning kan agera motivationsincitament för 

personalen inom inköpsfunktionen. Mätning och styrning av inköpsfunktionen bidrar även till 

ett effektivare arbete eftersom mätningarna härstammar ifrån valda styrmedel som i sin tur är 

grundade i den övergripande inköpsstrategin.
38

 

 

Olve och Samuelson betonar att uppföljning av strategiplanen i varje funktion är en viktig del 

av ekonomistyrningens arbete eftersom planens aktualitet fort kan ändras. Detta motiverar att 

ledningen följer upp utfallet av strategiplanen under viss förutbestämd period och diskuterar 

betydelsen av utfallet med de ansvariga. Enligt författarna fyller denna uppföljning två syften: 

 

1. Vetenskapen om att uppföljning äger rum kan öka den enskildes intresse för egen 

uppföljning. 

2. Genom uppföljningsdialogen blir utfallet allsidigt belyst, varför bättre motåtgärder kan 

beslutas.
39

 

 

Ekonomistyrning i inköpsfunktionen 

Implementeringen av den ekonomiska styrningen på inköpsfunktionen följer strukturen som 

figuren nedan visar.  

 

                                                        
38 van Weele, 2010, sid. 304 
39 Olve och Samuelson, 2008, sid. 471 
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Figur 3 – Implementeringen av den ekonomiska styrningen på inköpsfunktionen (Källa: egen bearbetning av 
Bergstrand) 

Baserat på företagets affärsidé och dess övergripande strategiplan sätter ledningen upp mål för 

den ekonomiska styrningen som inköpsfunktionen ska uppnå genom sitt arbete. För att 

underlätta inköpsfunktionens arbete i inköpsstrategiplanering delegerar ledningen olika 

styrmedel till inköpsfunktionen, vilka senare används vid uppföljning av inköpsfunktionens 

prestationer. Efter det att inköpsfunktionen tagit emot målen och styrmedlen börjar den att 

planera sin verksamhet för att uppnå målen. Medarbetarna i inköpsfunktionen, inköparna, 

utför aktiviteter i enlighet med verksamhetsplanen och med strävan mot uppsatta mål. Varje 

inköp ses som ett projekt med dess milstolpar, särskilt vid inköp av högt värde, där processen 

följs upp och prestationen mäts. Resultatet av prestationsmätningen analyseras och 

felaktigheter uppmärksammas. Ledningen för den ekonomiska styrningen vidtar åtgärder för 

att korrigera det som har orsakat felaktigheter genom att byta ut nyckeltal mot nya eller 

delegera fler styrmedel för fortsatta inköpsaktiviteter.
40

 

 

3.2 Organisationsstruktur 

 

                                                        
40 Bergstrand, 2007, sid. 10ff 
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Ett företags organisationsstruktur ger en bild över verksamhetens makthierarki och hur 

fördelningen av arbete ser ut. Beroende på dessa strukturer sker ekonomistyrningen 

annorlunda. Då inköpsfunktionen ofta utgör en stor kostnadspost i många företag kan sättet 

funktionen integreras i organisationsstrukturen påverka företaget. Vissa företag har 

inköpsavdelningen som en administrativ eller kommersiell funktion vid sidan om 

huvudverksamheten medan andra inkorporerar den i kärverksamheten. Beroende på 

ledningens syn på inköpsfunktionen definieras dess plats i organisationsstrukturen.
41

 

I figuren nedan ser vi exempel på typiska nyckeltal som används beroende på ledningens syn 

på inköpsfunktionen och därmed dess plats i organisationen.   

Ledningens syn på inköp Inköps plats i 

organisationen 

Relevanta nyckeltal 

på inköp 

Inköp som en operativ och 

administrativ funktion 

Låg ställning, liten påverkan Antal order, administrativa 

ledtid, processer etc. 

Inköp som en kommersiell 

funktion 

Rapporterar till ledningen Besparingar, ROI-mått, 

inflationsuppföljning etc. 

Inköp som en del i den 

integrerade 

logistikstyrningen 

Är integrerat med andra 

produktionsrelaterade 

funktioner 

Besparingar, 

kostnadsminskningar, 

leverantörssäkerhet, 

kassation, minskning av 

ledtider etc. 

Inköp som en strategisk 

verksamhetsfunktion 

Finns med i högsta ledningen ”Bör-kostnader”, minskning 

av leverantörsbasen, nya 

lågkostnadsleverantörer, tidig 

involvering i projekt etc. 
Tabell 1– Samband mellan ledningens syn på inköp och inköpsstyrning, (Källa: Kron och Wallgren, 2010 

sid. 90) 

 

Ses inköp som en operativ och administrativ roll med låg ställning och lite påverkan i 

organisationen mäts oftast administrativa ledtider, antal order, antal genomförda 

upphandlingar, användande av fastställda procedurer etc. När ledningen ser inköp som en 

kommersiell funktion så är det bland annat besparingar och ROI-kalkyler som används som 

relevanta nyckeltal. Ledningen anser här att inköpsfunktionen har en möjlighet att gynna 

företaget som helhet genom att bidra med att sänka kostnaderna genom dess handlingar. Är 

inköpsfunktionen integrerad med andra funktioner som är produktionsrelaterade så ses inköp 

oftast som en del av logistikkedjan.  

Detta medför nyckeltal av typen leverantörssäkerhet, kvalitet och minskade ledtider. Till sist 

kan ledningen se inköp som en del av kärnverksamheten och representanter ifrån inköp finns 

                                                        
41 Kron och Wallgren, 2010, sid. 90 
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då med i ledningen. Tal som mäts är då främst riktade mot leverantörer där de jämförs mot 

varandra för att få fram de som gynnar verksamheten bäst. 
42

 Eftersom inköp här ses som en 

del av ledningen är den med i framtagandet av beslut rörande företagets framtida business 

strategi och tillvägagångssätt för att styrka verksamhetens konkurrenskraft. 
43

Detta medför att 

inköpsenheten har olika inverkan på beslut för sådant som rör dem men såväl som för 

företaget i sin helhet. Ses inköpsfunktionen som en naturlig del av kärnverksamheten kan 

detta medföra positiva effekter på viktiga beslut rörande produktion och verksamhet. Det kan 

även bidra till att kommunikationen mellan inköpschefer och ledningen effektiviseras, samt 

att det kan integrera hela verksamheten i uppföljningen av inköpsfunktionens prestationer.
44

 

3.3 Ekonomiskt informationsflöde 

 

Utifrån Johanssons forskning om användningen av ekonomisk information inom 

verksamheten är den tänkt att den ekonomiska informationen ska bidra till sammanhållningen 

av företaget samt underlätta för de inköpsansvariga att bidra till att uppfylla företagets mål.
45

 

Johanssons beskrivning om användningen av ekonomisk information bygger på tre 

perspektiv: 

- Företagsledningsperspektiv, som på organisationsnivå fokuserar på styrande och styrt, 

d.v.s. rationalitet. 

- Användarperspektiv, som på individnivå fokuserar att på bästa sätt bidra i individens 

speciella arbetssituation. 

- Förändringsperspektiv, som förenar organisationsnivå och individnivå. 

Vidare hävdar Johansson att både företagsledaren och användaren på den operativa enheten är 

individer i företaget, vilket är både en helhet utöver de enskilda individerna och samtidigt 

något som bestäms av de enskilda individerna.
46

 Genom att samla och vidarebefordra 

information uppåt till företagets beslutsfattare och andra som är involverade i 

inköpsprocessen, spelar inköparna rollen som Lau et al kallar för ”Gatekeepers”.
47

 

                                                        
42 Kron och Wallgren 2010, sid. 90 
43 van Weele 2010, sid. 303 
44 Kron och Wallgren 2010, sid. 22 
45 Johansson 1989, sid. 150ff 
46 Ibid. sid. 34ff 
47 Lau et al 2003, sid. 82 
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Figur 4 – Johanssons tre perspektiv (Källa: Johansson, 1989, sid. 35) 

 

Modellen ovan syftar till att knyta samman de tre perspektiven och till att visa hur effekter av 

förändringar på organisationsnivå påverkar individerna och att förändringar hos människorna 

påverkar företaget. Konsekvenserna av denna beskrivningsmodell är att sambanden mellan 

företagets och människornas utveckling blir synligare. 

Johanssons modell bygger på antagandet att människorna påverkar företagets utveckling med 

sina handlingar. För att företaget ska överleva krävs det kreativa handlingar av människorna i 

företaget.
48

 Enligt Lau et al är inköparna länken mellan organisationen och dess omgivning. 

De tillhandahåller ett stort kontaktnätverk som gör att de har tillgång till en stor mängd 

information.
49

 

 

Enligt Johansson är syftet med ekonomisk information att styra företaget mot givna, stabila 

mål, t ex om företagets mål är baserat på kostnadsbesparingar så är det väsentligt att den 

ekonomiska informationen handlar om uppföljning av inköpsfunktionens besparingar. Den 

ekonomiska informationen ger stöd åt medarbetarna att fatta rätt beslut innan de handlar samt 

bidrar den till att nå de uppsatta målen och därför är det viktigt att den ekonomiska 

informationen innehåller de mått som bäst uttrycker företagets mål.
50

  

                                                        
48 Johansson 1989, sid. 34ff 
49 Lau et al 2003, sid 83 
50 Johansson 1989, sid. 27ff 
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3.4 Studiens konceptuella modell 

 

Figur 5 - Påverkan mellan ekonomistyrning och inköpsfunktionen (Källa: egen bearbetning) 

 

I modellen har vi illustrerat viktiga faktorer som visar ekonomistyrningens påverkan på 

inköpsfunktionen och den inverkan som inköpsfunktionen har på ekonomistyrningen. I vårt 

teorikapitel har vi vänt oss till följande forskare och författare; van Weele, Johansson, 

Källström, Lau et al, Baily et al, Carr & Pearson, Kron & Wallgren, Olve & Samuelson, 

Catasús et al, Ax et al, Anthony & Govindarajan samt Bergstrand. Genom sina forskningar 

inom detta ämne har de beskrivit faktorer som orsakar påverkan mellan ekonomistyrningen 

och inköpsfunktionen. Det är utifrån denna konceptuella modell som vi har angripit vår 

problemformulering. 
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4 Empiri 

I detta kapitel redovisas empirisk data från studiens fallföretag, Sandvik och Scania. 

Inledningsvis presenteras företagen, följt av en beskrivning om deras ekonomiska styrning i 

inköpsfunktionen samt hur uppföljning av detta sker. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 

hur den ekonomiska informationen används. 

4.1 Sandvik  

 

4.1.1 Företagspresentation 

Sandvik är en verkstadskoncern inom metallbearbetning, materialteknik, gruv- och 

anläggningsindustri. År 2010 hade företaget 47 000 anställda, verkade i mer än 130 länder 

och omsatte 83 miljarder kronor.
51

 

 

Sandviks affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiska produkter och 

tjänster som bidrar till att förbättra kundernas produktivitet och lönsamhet. Vidare ingår att 

verksamheten huvudsakligen är koncentrerad till områden där Sandvik är eller har potential 

att bli världsledande.  

 

Deras övergripande strategi har fyra huvuddelar 

- Långsiktig tillväxt; som nås genom organisk tillväxt och genom förvärv. 

- Effektivitet; både i produktion och i logistik. 

- Forskning och utveckling. 

- Kundvärde; där man vill skapa ökat värde för kunden. Denna del av strategin är den 

som har högst prioritering hos Sandvik.  

4.1.2 Ekonomistyrning 

Sandvik har flera strategier för inköp då funktionen är indelad i indirekt och direkt inköp. 

Direkt inköp är i sin tur uppdelat på tre affärsområden. Nedanstående figur visar Sandviks 

enkla organisationsstruktur där de indirekta inköpen avser alla tre affärsområdena, och de 

direkta är uppdelade per område, det vill säga på Sandvik ”Tooling”, Sandvik ”Mining and 

Construction” samt Sandvik ”Materials Technology”.  
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Det som är gemensamt för alla strategierna är att de utgår ifrån företagets övergripande mål 

och strategi där lönsam tillväxt och finansiella mål som besparingar är exempel på detta.  

 

 

Figur 6 – Sandviks tre affärsområden (källa: www.sandvik.se) 

 

I samband med att de olika affärsområdena köper in helt olika varor, ser respektive 

strategiplan olika ut. Dessa strategier är uppbyggda både på kort sikt, årsvis, men också i viss 

mån på medellång sikt om hur verksamheten ska utvecklas inom ett till två år. Sandvik är 

även i fas att bygga upp någonting som de kallar ”Future State”, vilket innebär ett 

strategiarbete på hur inköp ska se ut om tre till fem år.  

 
Styrmedel 

 

”KPIerna är det som utgör vårt tillvägagångssätt inom inköpsfunktionen för 

utan dem har vi inga mål att styra mot och vet inte vad vi ska göra”
52

 

 

Sandvik använder främst nyckeltal som styrinstrument inom inköpsfunktionen och de kallar 

dem för Key Performance Indicators, KPI:er. För inköpsfunktionerna utformas KPI:erna av 

ett övergripande inköpsråd som heter ”Executive Purchasing Council”, EPC och det består av 

tre inköpschefer från respektive affärsområde; ”Tooling”, ”Mining and Construction” samt 

”Materials Technology” 

 

”Inköpsfunktionens styrning med hjälp av KPI:er är det sätt som är mest 

effektivt eftersom det snabbt och lätt kan ge svar på om vi följer de mål som vi 

satt upp.”
53
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Enligt Jan Kjellén är inköpsfunktionen välutvecklad vad det gäller målsättningar och därför 

har man inom funktionen mål som ger effekt på både operativ och taktisk nivå, men mer 

vanligt är det att inköpsfunktionen har mål på strategisk nivå. Med de operativa målen tittar 

man bland annat på processtid, orderläggning, men fokus har varit mer på de strategiska 

övergripande målen såsom besparingar, leveransprecision, ledtider och kvalité. 

 

Formella styrmedel 

Inom den indirekta inköpsfunktionen så är de främsta KPI:erna de som rör besparingar, 

täckningsgrad och betalningsvillkor. Inom de direkta inköpen så finns det fler nyckeltal som 

mäts men det är fortfarande, besparingar, och betalningsvillkor som är det främsta.  

 

Inköpsfunktionen ges även en budget, som påverkar vilka resurser som finns att tillgå och 

även i viss mån vilka nyckeltal som ska prioriteras. Budgetramarna sätts av respektive 

affärsområdesledning och bryts sedan ner i olika steg till en inköpsbudget. 

Ekonomifunktionen har en relativt stor påverkan på de budgetramar som sätts, men det är inte 

ekonomiavdelningen som styr inköpsnyckeltalen, men inköpsfunktionen har en koppling till 

de ekonomiska målen via besparingar som syftar till att öka lönsamheten.  

 

Mindre formaliserade styrmedel 

Generellt för inköpsfunktionen så är det främsta informella styrmedlet ett KPI som avser 

antalet inköpsorder. Detta nyckeltal används för att mäta hur många ordrar som läggs av varje 

avdelning. Detta är ett tal som blivit allt viktigare för Sandvik eftersom det hjälper dem att 

kontrollera vilka inköp som görs, när, hur, med vem och till vilket pris. Även typiska 

logistiska mätningar som leveransprecision, ledtider och kvalité finns med bland nyckeltalen.  

 

  

”Vilda beställningar är någonting som vi vill undvika i allra högsta grad då de 

kan medföra att vi tappar kontrollen”
54
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Några övriga informella styrinstrument finns inte vad det avser de direkta inköpen. Däremot 

för de indirekta inköpen är det någonting som är under diskussion då inköparna ofta skriver 

avtal på tjänster vilket medför att en KPI som avser internkundmöjlighet kan vara aktuellt i 

framtiden.  

 

Implementeringen av den ekonomiska styrningen på Sandviks inköpsfunktion sker enligt 

figuren nedan. En av Sandviks övergripande strategier är effektivitet. Denna strategi 

implementeras i hela verksamheten så väl som i inköpsfunktionen. Inköpsfunktionen utarbetar 

därefter en inköpsstrategi där nyckeltal är kopplade. Den operativa enheten utför aktiviteter 

för att uppnå målsättningarna och därmed företagets övergripande strategi. Vid 

prestationsmätningar så rapporteras resultaten på det operativa arbetet tillbaka till ledningen 

som kan utvärdera huruvida måluppfyllelse nåtts.  

 

 

 

Figur 7 – Sandviks strategiimplementering på inköpsfunktionen (Källa: egen bearbetning av empirisk data) 

 

 
Prestationsmätning 

 

Uppföljning av mål och strategier görs av respektive affärsområde regelbundet. Beroende på 

område skiljer sig rapporteringsarbetet åt. Vissa har mer välutvecklade system som per 

automatik sköter uppföljningen medan andra gör det manuellt.  
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Resultatet av de nedbrutna nyckeltalen inrapporteras från de operativa enheterna genom 

ledningsgruppen upp till EPC. Dessa i sin tur sammanställer resultaten och rapporterar vidare 

till högsta ledningen.   

 

Eftersom rapportering och mätning sker regelbundet kan korrigeringsåtgärder vidtas utefter 

att avvikelser uppstår. Ofta är målsättningarna för inköpsfunktionen årsbaserade, så som 

besparingsmålen och skulle det efter en halvårsrapportering synas att avvikelsen från målet är 

stor så försöks detta korrigeras genom att strypa olika kostnadsposter och i värsta fall avstyrs 

inköpen. Det är därför som Sandvik har regelbundna prestationsmätningar för att undvika 

alltför drastiska åtgärder och för att kunna nå målsättningarna för varje år.  

 

Inköpsfunktionen gör själva sina prestationsmätningar lokalt och sedan görs mätningar globalt 

på högre nivåer i organisationsstrukturen.  

 

4.1.3 Ekonomiskt informationsflöde 

När en person nyanställs hos Sandvik så är de väl måna om att kommunicera ut företagets 

affärsidé, målsättningar, övergripande strategi och kärnvärde. Jan Kjellén menar att det är av 

stor vikt att från start låta medarbetarna känna sig som en del av företaget vilket han anser att 

de lättare gör om de har denna kunskap. Vidare påstår han att andra medarbetare som inte 

arbetar med inköp under den löpande verksamheten inte helt känner till vad inköpsfunktionen 

uppnår för resultat eller har för mål och strategi. Detta informationsflöde är någonting som 

bör utvecklas enligt honom. 

 

”Genom att låta information flöda mellan ledningen och inköp så skapas en 

närhet mellan medarbetarna och det förtydliggör också hur vi ligger i 

förhållande till våra mål”
55

 

 

Löpande i verksamheten sker ett utbyte av ekonomisk information mellan ekonomistyrnigen 

och inköpsfunktionen. Rådet EPC och ledningen tillrättavisar inköpsfunktionen med strategier 

och mål som ska uppnås. Inköpsfunktionen i sin tur bryter ner den information de får till 

delmål och avrapporterar resultaten uppåt efter att prestationsmätningar blivit gjorda.  

                                                        
55

 Stefan Kjellman- Inköpschef, intervju 2011-05-17 



 33 

4.2 Scania 

 

4.2.1 Företagspresentation 

Scania är världsledande inom tillverkning av tunga lastbilar, bussar samt industri- och 

marinmotorer. År 2010 hade företaget över 34 000 anställda, verkade i över 100 länder och 

omsatte 78 miljarder svenska kronor.
56

 

 

Scania har en affärsidé och vision som de har formulerat som ett ”Business Statement”. Detta 

uttalande är att förse sina kunder med produkter, service och tjänster genom att producera 

deras transportbehov. Vidare har Scania etablerat ett modulsystem som är kopplat till visionen 

och utifrån det utvecklas företagets övergripande strategi som är lönsam tillväxt. 

4.2.2 Ekonomistyrning 

Inköpsfunktionen i Scania består av fem avdelningar, varav tre hanterar direkt material såsom 

inköp av produktionsmaterial, en hanterar indirekt material, t.ex. tillverkningsmaskiner och 

den femte hanterar inköp för speciella projekt. 

 

Inköpsfunktionen har en egen vision och mission som båda är kopplade till Scanias 

övergripande strategier. Inköpsfunktionens vision är däremot inte länkad till företagsvisionen. 

Deras vision är att vara den effektivaste och attraktivaste inköpsorganisationen inom 

branschen. Inköpsvisionen är ganska allmängiltig och Paul Eriksson som är inköpschef för 

globala inköp säger ”det är inget tvång att nå vår inköpsvision men vi strävar åt det hållet 

hela tiden”. Däremot är inköpsfunktionens mission i form av olika uppdrag kopplade till 

företagets övergripande mission, vilket är att förse sina internkunder med material och service 

till rätt kvalité, i tid och till rätt kostnad. 

 

Scania har en inköpsstrategi som härstammar ifrån företagets globala strategi. Varje avdelning 

får sedan en del av strategiplanen för att själva bryta ner den och anpassar den till sin 

verksamhet.  

 

”När vi själva får skriva vår egen strategi för vår avdelning kallar vi det för 

segmentstrategi. Ett exempel på detta kan vara att vi får x procentenheter i 
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besparingsmål som vi ska nå och för att åstadkomma detta gör vi en plan för 

vilka och hur många avtal vi ska ha med leverantörer”.
57

 

 

Scania har även ett modulkoncept som de beror på i högsta grad. Detta koncept innebär att de 

verkar efter en modul i sin produktion vilket medför att de får högre volymer med färre 

komponenter. På så sätt får Scania färre komponenter att producera och kan då i stället 

koncentrera sig på att öka volymen för de komponenter de har. Inköpsfunktionen vinner på 

detta i from av större serier. ”Genom vårt modulkoncept kan vi nå vår globala strategi om 

lönsam tillväxt eftersom de ger oss konkurrensfördel då det är ingenting som finns hos våra 

konkurrenter” säger Paul Eriksson.
58

 

 

Styrmedel 

Genom att bryta ner visionen och strategierna till en mängd nyckeltal, styrs inköpsfunktionen 

hos Scania. En del av dessa nyckeltal gäller för hela funktionen, medan vissa är nedbrutna per 

avdelning. Främst avser nyckeltalen aktivitetsbesparingar. Hos Scania bestäms nyckeltalen av 

ledningsgruppen för inköpsfunktionen med VD som ordförande. 

 

Formella styrmedel 

På Scania har man ett balanserat styrkort i grunden och de nyckeltal som används är 

kostnader, process, ledarskap, kvalité och miljö. De finansiella nyckeltalen kallas 

”Economics” och består av bland annat besparingar. Scania har som mål att för varje år göra 

besparingar på fyra procent och för att nå detta så tvingas inköpsfunktionen att säkra 

relationerna med leverantörerna, ha en hög leveransprecision och minska på spillkostnader.  

 

”Vårt arbete med leverantörerna utgör en viktig bit för att lyckas nå 

besparingsmålen vi har och vi är därför noga med att ständigt uppdatera och 

kontrollera de relationer vi besitter”
59

 

 

Ett annat nyckeltal är ”Process”. Detta tal används för att mäta de processbesparingar Scania 

gör genom att förhandla till sig ett lönsammare kontrakt. 
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Omkostnadsbudgeten utgör även ett styrmedel i form av ett ramverk för vilka kostnader 

inköpsfunktionen har möjlighet att spendera.   

 

Mindre formaliserade styrmedel 

Som icke-finansiella nyckeltal har de ”Contract Coverage”, vilket innebär kontrakttäckning. 

Sedan har enheten tre nyckeltal som är kopplade till sin leverantörsbas, leveransprecision, 

ledtider, kvalité. Vidare har de ett nyckeltal som rör miljö i form av kvalitetscertifiering på 

funktionens leverantörer. 

 

Vidare har Scania nyckeltal som rör kundstillfredsställelse som heter ”Costumer 

Satisfaction”. Där tittar de på sina internkunder och hur pass väl enheten uppfyller deras 

förväntningar. Detta görs på olika sätt, t.ex. genom enkätundersökningar efter varje avslutat 

projekt. Genom detta tillvägagångssätt får inköpsfunktionen en bild över hur väl de lyckas 

med sina projekt.  

 

Strategi Scanias perspektiv KPI Måluppfyllelseaktivitet 

Lönsam tillväxt ”Economics” Besparingar, 

kostnader 

Utveckling av 

leverantörsbas, minska 

spill 

Kundvärde ”Customer 

satisfaction” 

Kundtillfredställelse Enkätundersökningar 

Modulstrategi Process Processbesparingar Leveransprecision, 

korta ledtider 

Miljöanpassning Lärande och 

utveckling 

kvalitetscertifiering Iso-9000 leverantörer 

 Modulstrategi ”Contract coverage” Kontrakttäckning - 
Tabell 2 – Scanias strategiplanering (Källa: Egen bearbetning av empirisk data) 

 

Implementeringen av den ekonomiska styrningen i inköpsfunktionen sker enligt figuren 

nedan. Scanias övergripande strategi är lönsam tillväxt och för att nå detta har företaget 

angivit ett mål som avser besparingar med nyckeltalet kassation kopplat. Inköpsfunktionen 

som mottager denna information bryter ner målet till processbesparingar med nyckeltal som 

kortare ledtider och långsiktiga leverantörsrelationer. Genom denna process har den 

övergripande strategin brutits ner för att anpassas till inköpsfunktionen. 
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Figur 8 – Scanias styrprocess (Källa: egen bearbetning av empirisk data) 

Prestationsmätning 

 

Mätning av utförda prestationer sker regelbundet i Scanias verksamhet. Beroende på enhet 

och mål så sker mätningarna med olika tidspann. De finansiella nyckeltalen som rör 

besparingar följs upp veckovis först per avdelning och vidare per enhet. Det finns en 

trendkarta över inköpsverksamheten som visar hur de olika nyckeltalen går. Det är ifrån den 

här kartan som aktiviteter och åtgärder sätts in beroende på hur väl målen följs eller inte. 

Skulle det exempelvis vara så att processbesparingsmålet som är en del av modulstrategin 

Scania har, indikerar vid kontroll av KPI:et att deras fyra procent inte är uppnådda, kan 

aktioner gentemot leverantörer ske.  

 

”Märker vi att en leverantör inte kan leva upp till våra krav om 

leveransprecision tvingas vi att leta efter någon ny som gör det för att vi i 

slutändan ska kunna nå våra mål”
60

 

4.2.3 Ekonomiskt informationsflöde 

 

”Kommunikationen inom Scania sker både top-down och bottom-up” 
61

 

 

Den information som flödar mellan inköpsfunktionen och ledningen gällande 

ekonomistyrningen är främst riktlinjer i form av mål som ledningen avser att 
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inköpsfunktionen ska nå. Inköpsfunktionen rapporterar kontinuerligt tillbaka sina resultat som 

härstammar ifrån nyckeltalen och som jämförs med målsättningarna.  

 

Ledningsgruppen som styr inköpsfunktionen består av avdelningschefer ifrån de fem tidigare 

nämnda avdelningarna samt Scanias vice VD. Denna ledningsgrupp upprättar mål för 

inköpsfunktionen och delegerar de nyckeltal som skall användas för att mäta hur väl 

inköpsfunktionen presterar. Respektive avdelningschef anpassar sedan målsättningarna och 

nyckeltalen så att de passar deras avdelning. Skulle det efter att prestationsmätningar gjorts 

visa sig att resultaten avviker för mycket gentemot målet kan en målåtgärd göras där 

avdelningschefen kommer med ett nytt förslag på tillvägagångssätt för att nå målen och nya 

nyckeltal upprättas. Dessa förslag rapporteras vidare till ledningsgruppen som antingen godtar 

eller avvisar förändringen. Genom denna process kan varje avdelning medverka i arbetet med 

att nå måluppfyllelse samt påverka hur tillvägagångssättet för att åstadkomma målen sker. 

 

”Hela processens existens är baserat på att inköparna och deras information 

ifrån marknaden ska kunna beaktas i målsättningen så att de blir relevanta i 

förhållande till verkligheten samt för att skapa en känsla av gemenskap i 

styrningen”
62
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5 Analys och diskussion 

Syftet med vår studie har varit att belysa påverkan mellan ekonomistyrningen och 

inköpsfunktionen. Nedan kommer vi att använda vår teoretiska referensram som hjälpmedel 

för att göra en analys av de undersökta företagen. Analysen kommer sedan att ligga till grund 

för vårt avslutande kapitel med slutsatser.  

 

Figur 9 – Påverkan mellan ekonomistyrning och inköpsfunktionen (Källa: egen bearbetning) 

5.1 Ekonomistyrning 

 
Sandvik och Scania väljer båda att främst styra sina verksamheter genom nyckeltal av både 

finansiell som icke finansiell karaktär. Hos Sandvik är det deras övergripande EPC inom 

affärsområdena som sätter upp KPI:erna. Hos Scania bestäms nyckeltalen av ledningsgruppen 

för inköpsfunktionen med VD som ordförande . Utifrån följande tabell kan vi se hur Scania 

och Sandvik har valt nyckeltal för inköpsfunktionen som är i linje med deras strategier, samt 

deras tillvägagångssätt vid implementering av strategier på inköpsfunktionen. 
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Styrmedel och dess härledning 

Sandvik Scania 

Att utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiska 

produkter som bidrar till att förbättra kundernas produktivitet 

och lönsamhet 

Förse sina kunder med produkter, service och 

tjänster genom att producera deras 

transportbehov 

Strategi KPI Strategi KPI 

Långsiktig tillväxt Besparingar Långsiktig tillväxt Besparingar 

Kostnader 

 

Effektivitet 

Ledtider och leveransprecision 

Processtid 

Orderläggning 

 

Kundvärde 

 

 

Kundtillfredsställelse 

FoU Kvalité Modulstrategi Processbesparingar 

Kontrakttäckning 

Ledtider 

 

 

Kundvärde 

Genom leveransprecision, 

kortare ledtider och kvalité 

skapas kundvärde. Dessa KPI 

gäller därför även här. 

 

 

Miljöanpassning 

 

 

Kvalitetscertifiering 

 

 

 
 

Tabell 3 – Styrmedel och dess härledning inom Sandvik och Scania (Källa: egen bearbetning av empirisk data) 

 

Både Sandvik och Scania implementerar sina strategier i alla nivåer inom verksamheten. I 

Sandviks fall bryter de ner den övergripande strategin till en inköpsstrategi med förenade 

aktiviteter för att uppnå den. Scania bryter ner strategin i delmål med tillhörande nyckeltal. 

Dessa bryts därefter ner ytterligare för att anpassas till inköpsfunktionen. I båda fallen kopplas 

inköpsfunktionens handlingar tillbaka till ursprungsstrategin för att se huruvida den blivit 

nådd genom deras tillvägagångssätt.  

 

Bergstrand förespråkar att företag bör välja sina styrmedel utifrån deras affärsidé och strategi 

för att få rätt fokus på styrningen av verksamheten. Baseras styrmedlen på andra faktorer så 

finns risken att funktionen inte går i samspel med företagets övriga riktning vilket kan vara 

förödande för verksamheten i helhet. Viktigt att ha i åtanke är att inköpsfunktionen ofta står 
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för stora kostnadsposter i företagen och styrs de i fel riktning kan det innebära konsekvenser 

för företaget. 

 

Vidare hävdar Bergstrand att implementeringen av den ekonomiska styrningen bör ske med 

utgångspunkt i företagets övergripande strategi där delmål och styrmedel delegeras till 

inköpsfunktionen. Utefter detta bör inköpsfunktionen planera sin verksamhet med aktiviteter 

och eventuellt anpassade målsättningar för att uppfylla den övergripande strategin. Eventuellt 

kan de ge förslag på nya nyckeltal eller tillvägagångssätt som bättre uppfyller 

målsättningarna.
63

 

 

Tabellen säger oss att båda företagen styr sina verksamheter på sätt som Olve och Samuelson 

förespråkar och vi kan därmed konstatera att de strategier och målsättningar som Scania och 

Sandvik har, påverkar styrningen av deras inköpsfunktioner. 
64

Tillvägagångssättet styrningen 

implementeras på inköpsfunktionen sker i båda fallföretagen i enlighet med Bergstrands 

modell.
65

 Detta påvisar att affärsidén, och företagets övergripande strategier i båda företagen 

ger effekt på inköpsfunktionens arbete. Därmed är det bevisat att det finns en påverkan på 

inköpsfunktionen genom den ekonomiska styrningen hos både Sandvik som Scania.  

 

Prestationsmätning 

 

Både Sandvik och Scania mäter sina inköpsfunktioners prestationer med hjälp av nyckeltal. 

Detta sker kontinuerligt och beroende på målsättningar och funktion följs de upp med olika 

tidsspann. Sandvik har fem procent besparing som mål per år. Genom att det finns ett 

nyckeltal kopplat till detta mål kan de med hjälp av uppföljning se huruvida de ligger till, 

något de gör kontinuerligt. Skulle det vara så att en prestationsmätning visar att de ligger långt 

ifrån målet, vidtas åtgärder som kostnadsnedskärningar och i värsta fall stryper de inköpen. 

All rapportering sker i enlighet med företagets organisationsstruktur, det vill säga, avdelning 

per avdelning för att slutligen nå det övergripande rådet, EPC. Detta råd tar sedan i samråd 

med de olika avdelningscheferna, beslut om huruvida de valda nyckeltalen bör revideras eller 

behållas för framtiden. Inom Scanias inköpsfunktion mäter man prestationen från individnivå 

upp till företagsnivå.  
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Nyckeltalen används för både aktivitetsbesparing och styrning av funktionen. När 

aktiviteterna görs, rapporteras nyckeltalen in varje vecka. Detta ser man inom denna enhet 

som styrning av funktionen. I synnerhet de finansiella nyckeltalen inrapporteras varje vecka. 

Under processen när den strategiska planen revideras går ledningen igenom nyckeltalen för att 

se huruvida de är anpassade till strategin och om behov för ytterligare eller färre nyckeltal 

föreligger. Inköpscontrollern som tillhör avdelningen, sätter ihop prognoser och kontrollerar 

om det eventuellt har gått dåligt i något område och därmed efterfrågas åtgärder. Paul 

Eriksson betonar nyckeltalens stora påverkan i styrarbetet genom att inköpscontrollern 

sammanställer och aggregerar upp dessa och analyserar dem och sedan drar slutsatser.  

 

Enligt van Weele har inköpsfunktionen lyckats med sin strategi när de har nått sina 

målsättningar. För att kontrollera detta skall prestationerna inköpsfunktionen utför, mätas 

kontinuerligt. Prestationsmätningarnas syfte är förutom att se hur väl strategierna har 

implementeras, att synliggöra huruvida inköpsfunktionen styr i den önskade riktningen. Ifall 

inköpsfunktionen inte går i rätt riktning kan en åtgärd vidtas och genom att kontinuerligt 

kontrollera och följa upp prestationer, finns det möjlighet att göra detta i tid för att ändå 

lyckas nå målsättningarna innan det är för sent.  Hos båda företagen sker därför kontinuerliga 

prestationsmätningar för att se huruvida resultaten går i linje med det planerade utfallet och 

för att åtgärder ska kunna vidtas vid behov. Scania har oftare uppföljningar av nyckeltalen 

och då främst besparingar, än vad Sandvik har, även om det hos dem också sker kontinuerligt. 

Vidare säger van Weele att felaktigheter som uppstår vid uppföljningen ska analyseras för att 

finna dess orsak och åtgärder kan då vidtas för att förhindra detta i framtiden. Detta är 

någonting som EPC hos Sandvik har som uppgift att göra, i likhet med ledningsgruppen, 

tillsammans med inköpscontrollern hos Scania. 
66

 

 

Sammanfattningsvis visar prestationsmätningarna i båda företagen att ekonomistyrningen har 

en inverkan på inköpsfunktionen eftersom de kontinuerligt indikerar om styrningen går i fel 

riktning än målsättningarna. Genom analyser och möjliga åtgärder så kan eventuella brister 

återställas och undvikas i framtiden. 
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5.2 Organisationsstruktur 

 

 

Figur 10 – Sandviks organisationsstruktur inom inköpsfunktionen (Källa: egen bearbetning av empirisk data) 

 

Hos Sandvik ses inköpsfunktionen i varje affärsområde som en centraliserad del i den 

integrerade logistikstyrningen, d.v.s. integrerad med andra produktionsrelaterade funktioner. 

Nyckeltal som Sandvik använder för styrning av inköpsfunktionen i varje affärsområde är 

besparing, leveransprecision, ledtider, kvalité, inköpsorder, betalningsvillkor och 

täckningsgrad. Inköpsrådet, EPC, som består av inköpschefer från varje affärsområde har sin 

plats i organisationen direkt under företagsledningen och därmed i kärnverksamheten. Detta 

innebär att Sandvik även ser inköpsfunktionen som en decentraliserad strategisk 

verksamhetsfunktion som finns med i högsta ledningen. Nyckeltal som Sandvik använder för 

styrning av EPC är främst besparingar.  

 

Figur 11 – Scanias organisationsstruktur inom inköpsfunktionen (Källa: egen bearbetning av empirisk data) 
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Hos Scania ses inköpsfunktionen som en centraliserad strategisk verksamhetsfunktion som 

finns med i högsta ledningen. Ledningsgruppen med VD som ordförande har sin plats i den 

högsta makthierarkin och därmed delaktig i kärnverksamheten.  Ledningsgruppen utformar 

strategiplaner och delegerar styrmedlen. Scania använder främst nyckeltal som styrmedel som 

sedan används vid prestationsmättningar. Varje inköpschef tar informationen med sig till 

respektive avdelning där de bryter ned strategierna och nyckeltalen för att anpassas enligt mer 

lokala operativa enheter. Medarbetarna inom varje avdelning informeras om målen med 

strategiplanerna. Vid uppföljning av verksamheten sker rapporteringen av resultaten samt 

eventuella hot och möjligheter från marknaden i den motsatta vägen då resultaten rapporteras 

uppåt till avdelningschefer, vidare till inköpschefer som i slutändan rapporterar resultaten till 

VD. Detta innebär att Scania ser inköpsfunktionen som en strategisk verksamhetsfunktion 

som finns med i högsta ledningen.  

 

Beroende på ledningens syn på inköpsfunktionen bestäms dess plats i organisationsstrukturen. 

Ju högre upp i makthierarkin desto mer inflytande har inköpsfunktionen i beslut som rör dem 

så väl som verksamheten i helhet. 
67

 Enligt van Weele används olika nyckeltal inom 

inköpsfunktionen beroende på ledningens syn på inköp som funktion och därmed dess plats i 

organisationsstrukturen. Detta kan vi se bevis på i båda företagen då inköpsfunktionen intar 

höga positioner i makthierarkin och därmed har inflytande över strategiarbetet samt 

målsättningarna. När ledningen ser inköpsfunktionen som en del i den integrerade 

logistikstyrningen används bland annat nyckeltal som, besparingar, kostnadsminskningar och 

leverantörssäkerhet vilka alla stämmer överrens med de nyckeltal Sandvik använder, trots att 

besparingar är deras viktigaste. Scania ses som en strategisk verksamhetsfunktion och enligt 

van Weele är de nyckeltal som då anses relevanta; minskning av leverantörsbasen, nya 

lågkostnadsleverantörer, ”bör-kostnader” och tidig involvering i projekt. Detta stämmer delvis 

överrens med van Weeles teori vad det gäller alla nyckeltal men Scanias främsta nyckeltal är 

likväl som för Sandvik besparingar.
68
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ju närmare toppen i makthierarkin inköpsfunktionen 

placeras vid utformningen av organisationsstrukturen desto större möjlighet har 

inköpscheferna att vara delaktiga och påverka strategiplaneringen samt utformningen av 

målsättningar och därmed påverka den ekonomiska styrningen. 

5.3 Ekonomiskt informationsflöde 

 
Hos Sandvik används den ekonomiska informationen för att skapa närhet inom 

organisationen. Inköparna använder informationen om företagets affärsidé, övergripande 

strategi och dess kärnvärde, som en ledstjärna i sitt dagliga arbete. Hos Scania sker flödet av 

ekonomisk information både ”Top-down” och ”bottom-up”. Detta informationsflöde skapar en 

känsla av gemenskap i styrningen. Detta sätt att kommunicera i både Sandvik och Scania 

stämmer överens med Johanssons teori om att ekonomisk information ska bidra till 

sammanhållningen av företaget samt underlätta för de inköpsansvariga att bidra till att 

uppfylla företagets mål.
69

 

 

Johansson bygger sin användningsmodell av ekonomisk information på tre perspektiv.  

- Ur ett företagsledningsperspektiv fokuserar Sandviks inköpsråd, EPC, på att förse 

inköpsavdelningar med målinriktad information. I likhet med Sandvik, fokuserar 

Scanias inköpsledning med VD som ordförande på att utkommunicera sina 

inköpsstrategier till sina inköpsavdelningar.  

- Ur ett användarperspektiv fokuserar inköparna hos Sandvik på att bryta ner den 

information som de får till delmål och avrapporterar resultaten uppåt. Hos Scania sker 

informationsflödet från inköparna kontinuerligt uppåt i form av rapportering av 

uppnådda mål. 

- Den närheten som skapas mellan beslutfattarna och medarbetarna inom Sandvik samt 

den gemenskap som skapas mellan ledningen och inköparna i styrningsarbetet påvisar 

den ömsesidiga effekten mellan ekonomistyrning och inköpsfunktionen. Detta 

kännetecknar Johanssons förändringsperspektiv som har förenat ledningen på 

organisationsnivå med inköparna på individnivå.
70
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Vidare baserar Scania hela sin inköpsprocess på att beakta information som inköparna får 

ifrån marknaden när det upprättar sina mål. Denna påverkan som inköparna i sin 

professionella roll inom verksamheten har på styrningen stämmer överens med Lau et als 

teori om att inköparna i rollen som ”Gatekeepers” är länken mellan organisationen och dess 

omgivning. Till skillnad från Scania är inköparna hos Sandvik mer styrda uppifrån ledningen. 

Det framgår inte av vår empiri att inköparna hos Sandvik också har rollen som ”Gatekeepers” 

utan det är målen och strategierna som ledningen förser dem med som utgör ledstjärnan i 

deras arbete.
71

 

 

Sammanfattningsvis fastställer vi att informationsflödet mellan ledningen för den ekonomiska 

styrningen och inköpsfunktionen leder till förändringar som gynnar företaget i helhet. På 

grund av inköpsfunktionens relation till marknaden kan den, som hos Scania, agera 

”Gatekeeper” och bidra med viktig information i utformningen av den ekonomiska 

styrningen. Detta påvisar att informationsflödet utgör en viktig påverkan mellan 

ekonomistyrningen och inköpsfunktionens.  
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6 Slutdiskussion 

I detta kapitel redogörs de slutsatser som vi genom vår analys och diskussion kommit fram till 

som svar på vår problemformulering.  

6.1 Slutsats 

 

Avsikten med studien var att undersöka påverkan mellan ekonomistyrningen och 

inköpsfunktionen samt att finna förklaringar till varför det kunde se ut på följande sätt. Vi kan 

konstatera att det finns en påverkan mellan ekonomistyrningen och inköpsfunktionen i 

fallföretagen, Sandvik och Scania. Påverkan som ekonomistyrningen har på inköpsfunktion 

ter sig lika i båda företagen medan inköpsfunktionens påverkan på ekonomistyrningen skiljer 

sig något. 

 

Den främsta påverkan sker redan när Sandvik och Scania gör sina val av styrmedel med 

utgångspunkt i deras strategier. Eftersom strategierna är baserade på företagens visioner så 

indikerar detta mot vilken riktning inköpsfunktionen ska gå. Styrmedlen agerar då 

referensram för hur inköpsfunktionen skall agera och en påverkan har skett.  

 

Tillvägagångssättet styrningen implementeras på företagens inköpsfunktion påvisar att 

affärsidén, och företagets övergripande strategier i både Sandvik och Scania ger effekt på 

inköpsfunktionens arbete. Därmed är det bevisat att det finns en påverkan på 

inköpsfunktionen genom den ekonomiska styrningen.  

 

Prestationsmätningarna i både Sandvik och Scania visar att ekonomistyrningen har en 

inverkan på inköpsfunktionen eftersom de kontinuerligt indikerar om styrningen går i fel 

riktning än målsättningarna. Genom att mäta, analysera och följa upp styrmedlen kan 

företagen följa sina val och beroende på resultaten påvisas påverkan antingen som positiv 

eller negativ. Påvisas ett negativt resultat tilltar Sandvik och Scania åtgärder för att 

tillrättavisa riktningen på styrningen 

 

Vidare kan vi även konstatera att inköpsfunktionens roll i organisationsstrukturen spelar en 

avgörande roll på huruvida starkt de kan påverka både företaget i sin helhet som styrningen av 

sin egen funktion.  
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Både Sandviks och Scanias inköpsfunktioner intar höga positioner i makthierarkin och har 

därmed inflytande över strategiarbetet samt målsättningar. Sandviks tre olika affärsområden 

har förutom en centraliserad organisationsstruktur även utformat en decentraliserad 

organisationsstruktur för inköpsverksamheterna för att ge funktionen en strategisk roll i 

kärnverksamheten. Trots att Scania har utformat en centraliserad organisationsstruktur för 

inköpsfunktionen, ser ledningen inköpsfunktionen som en strategisk del i kärnverksamheten. I 

vår studie har vi konstaterat att ju närmare toppen i makthierarkin desto större möjlighet har 

inköpscheferna att vara delaktiga och påverka strategiplaneringen samt utformningen av 

målsättningar och därmed påverka den ekonomiska styrningen. 

 

Avslutningsvis befäster vi att informationsflödet mellan funktionerna är det som avgör 

påverkan. Informationsflödet mellan ledningen för den ekonomiska styrningen och 

inköpsfunktionen leder till förändringar som gynnar företaget i helhet. Tack vare 

inköpsfunktionens relation till marknaden kan den, som hos Scania, agera ”Gatekeeper” och 

bidra med viktig information i utformningen av den ekonomiska styrningen. Detta kan vi se 

när inköpsfunktionen agerar dörröppnare ut till verkligheten och kommunicerar tillbaka till 

ledningen för ekonomistyrningen som i sin tur agerar vägvisare med att tilldela 

inköpsfunktionen direktiv om hur de skall utföra sitt arbete. Detta påvisar att 

informationsflödet utgör en viktig påverkan mellan ekonomistyrningen och inköpsfunktionen. 

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

 
Att med egna ögon få följa påverkan mellan ekonomistyrningen och inköpsfunktionen hade 

kunnat åstadkommas genom ett praktikfall under en längre period. Vår frågeställning hade då 

kunnat fördjupas ytterligare och vi tror att det hade varit ytterst intressant att studera.  

 

Att forska i hur påverkan mellan ekonomistyrningen och en annan funktion ter sig utgör också 

det ett intressant förslag till framtida forskning. På så sätt hade studiernas resultat kunnat 

jämföras för att se på såväl likheter som skillnader mellan styrningen, påverkan och 

funktionerna. 
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Frågor 

Inledning och bakgrund 

Syfte: att få en beskrivning av respondenten 

 

 Namn 

 Yrkestitel 

 Utbildning 

 Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Strategi och vision 

Syfte: Att få en bild över företagsstrategin och hur väl implementerad den är i 

inköpsfunktionen 

 

 Vad är företagets övergripande strategi och vision? 

 Finns det någon strategi eller policy för inköp? 

o Om ja! Hur är den uppbyggd, lång/kort sikt 

o Om nej! Hur vet då funktionen vad den ska göra? 

o Vem är ansvarig för uppförandet av dessa mål? 

 Hur ser sambandet mellan inköpsstrategin och företagets övergripande strategi ut? 

 Hur följs denna strategi/policy upp? 

 Hur är inköpsstrategin utkommunicerad i företaget?(kommunikation) 

o Känner det andra funktionscheferna till innebörden av den och påverkan den 

eventuellt har på deras funktioner? 

o Kommunicerar ni denna till de anställda? 

Inköp 

Syfte: att få en inblick i var i processen kontroll och styrning uppstår och används 

 Hur ser er inköpsprocess ut? 

 Var i er process kommer ni i kontakt med ekonomiska mål? 

 

Ekonomistyrning/prestationsmätning i inköpsfunktionen 

Syfte: Att få en insyn hur ekonomistyrningen ser ut i inköpsfunktionen och hur 

prestationsmätningar görs. Samspelet mellan styrningen och inköpsavdelningen. 

 Vilka styrinstrument använder ni er av för att styra inköpsfunktionen? 
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o Finansiella 

o Icke finansiella 

 Vem sätter upp dessa mått/regler? 

 Hur utformas de? 

 Vem bestämmer budgeten för inköp? 

 Hur påverkar budgetramarna inköpsfunktionen? 

 Är budgeten kopplad till de övriga styrinstrumenten? 

 Hur följs budgeten upp? 

 Hur sker den tekniska aspekten av ekonomisystemet ut? 

o Datoriserat? 

o Kontoplan? 

 Har inköpsfunktionen någon påverkan/ inflytande på uppförandet av 

styrinstrumenten? 

 På vilken nivå mäter man (företag, organisatorisk enhet, individ?) 

 Vad använder man styrinstrumenten till (aktivitetsstyrning, mäta besparingar, följa 

utvecklingen, som incitament för personalen, eller till ingenting) 

 Hur ofta sker uppföljning av nyckeltalen/styrinstrumenten? 

o Hur går det till? 

o Vem sköter detta? 

 Bidrar inköpsfunktionen i uppföljningsarbetet av styrinstrumenten? 

o Om ja, hur? 

o Om nej, varför inte?  

 Vad för åtgärder vidtas efter uppföljning om målen ej är nådda? 

o Vem bestämmer dessa åtgärder? 

 Hur bidrar inköpsfunktionen i åtgärdsarbetet? 

 Vad sker ifall målen är nådda? 

 Hur vet ni att ni valt rätt styrinstrument för att nå era mål? 

 

Interaktion 

Syfte: För att förstå interaktionen mellan avdelningarna 

 Hur stort inflytande har controller/ekonomiavdelning i inköpsfunktionens arbete? 

 Vilken effekt har styrinstrumenten på inköpsfunktionen? 

o Operativ, taktisk och strategisk nivå.  
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 Vilken förståelse har man i inköpsfunktionen för de valda styrinstrumenten? 

 Är ekonomifunktionen och inköpsfunktionen överens om styrinstrumenten? 

 Vilken tillgång har inköparna till ekonomisystemet 

 Använder sig inköparna av systemet 

o Om ja, hur och till vad? 

 Har inköparna möjlighet att se hur deras handlingar påverkar helheten  

 

 

 

 

 


