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Författare: Sandra Ericsson och Marielle Frid 
Handledare: Petra Andersson  
Examinator: Åsa Gustafsson 
Titel: Leverantörsbedömning och Leverantörskriterier – en studie vid 
Kockums AB  
 
Bakgrund: Kockums AB konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina 
ytfartyg med avancerad smygteknik. Företaget är i dagsläget i utvecklingsskede för att 
följa förändringar på marknaden och leverantörsbedömning och leverantörskriterier är 
områden som de ser ett behov av att identifiera och utveckla. Leverantörsbedömning är 
ett steg i företagets inköpsprocess vilken består utav ett antal aktiviteter, en av dessa 
aktiviteter är leverantörskriterier vilket innefattar kriterier som ställs på leverantör. 
Genom att identifiera och utveckla kriterier kan företaget få en bättre förståelse för 
vilka kriterier som är av betydelse för dem och därefter kunna förmedla dessa till sina 
leverantörer. Genom att definiera kriterier som kvalificerar en potentiell leverantör, 
kan bättre verksamhetsresultat erhållas genom att från start bedöma och välja rätt 
leverantör.  
 
Syfte: Studien syftar till att identifiera de aktiviteter som ingår i Kockums 
leverantörsbedömning vid val av ny leverantör samt att identifiera och förklara vilka 
leverantörskriterier som är viktiga vid leverantörsbedömning. Studien syftar även till 
att ge förslag till utveckling av Kockums leverantörsbedömning, då de strävar efter att 
bli mer uppdaterade gentemot förändringar på marknaden. 
 
Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie. Det insamlade materialet är i form av 
primärdata som skett genom intervjuer. Intervjuer rörande leverantörsbedömning och 
kriterier har skett med inköpare av olika strategiska nivåer på företaget samt med en 
ansvarig för tekniska specifikationer. Sekundärdata i form av företagsinterna dokument 
har använts som komplement. Vidare har litteratur och vetenskapliga artiklar rörande 
uppsatsens fenomen använts för att möjliggöra analys av studiens resultat. 
 
Slutsats: Kockums leverantörsbedömning består av åtta aktiviteter; granskning av 
potentiella leverantörer, lista av potentiella leverantörer, utskick av frågeformulär och 
bedömning av svar, klassificering i grupper, RFQ och granskning av svar, lista av 
kvarvarande leverantörer, förhandling kvarvarande leverantörer och leverantörsval. 
 
De leverantörskriterier som är viktiga för Kockums är; kvalitet, leverans, kostnad, 
service, specifikation, information och kommunikation, finansiell styrka, 
tillförlitlighet, verksamhetsstyrning och certifiering, säkerhet, lagertillgänglighet, 
produkt och leveransflexibilitet.  
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Utvecklingsförslag som framkommit från studien är att Kockums vid bedömning av 
mest lämpad leverantör kan utgå från och applicera en femgradig skala, där 1 
representerar låg rankning och 5 representerar hög rankning av leverantör. Vidare kan 
identifiering av leverantörsrelation ske, om den ska var av kortsiktig eller långsiktig 
natur samt hur integrerade de skall bli med varandra, detta för att bestämma vilka 
kriterier som är av störst betydelse i den aktuella relationsnivån. För att bestämma 
vilka kriterier som lämpar sig bäst för en vald leverantör kan Kockums skapa ett 
tvärfunktionellt team. Metoden innebär att skapa ett team bestående av flera 
kompetenser på flera områden inom företaget. Detta för att få en mer generell 
representation av åsikter, där flera avdelningar är representerade och kan uttrycka sig 
rörande vilka kriterier som är viktiga. Detta kan bidra till att valet av kriterier blir mer 
representativt.  
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Förord 
Följande studie är ett ämnesfördjupande arbete som omfattar 15 högskolepoäng 

inom ämnet logistik. Arbetet utgör sista delen på termin sex inom 

Civilekonomprogrammet med fördjupning inom logistik på Linnéuniversitetet, 

i Växjö. Studien har pågått från mars 2012 till maj 2012 och har utförts på 

Kockums anläggning i Karlskrona och avdelning Procurement. 
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berörda på företaget för möjliggörandet av denna studie. Tack till vår 

handledare Petra Andersson, examinator Åsa Gustafsson och våra opponenter 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras en kort företagshistoria om Kockums. Sedan följer 

bakgrund och problemdiskussion gällande leverantörsbedömning samt 

leverantörskriterier. Både från ett teoretiskt perspektiv och utifrån Kockums 

synvinkel. 

 
 

1.1 Företagshistoria 

Kockums är ett företag inom varvsindustrin som tillverkar fartyg och ubåtar. 

Företaget är en sammanslagning av Kockums i Malmö, Karlskronavarvet i 

Karlskrona och marinverkstäderna på Muskö, söder om Stockholm1. I Malmö 

utförs bland annat utveckling och konstruktion av ubåtar. År 1914 tillverkades 

de första ubåtarna från Kockums i Malmö, där det än idag sker framsteg inom 

ubåtskonstruktion2. Vid Karlskronavarvet konstrueras och underhålls ubåtar 

och örlogsmarina system med avancerad smygteknik. Karlskrona grundades år 

1679 av kung Karl XI som örlogsbas och varv och har av FN klassats som ett 

världsarv3. Anläggningen på Muskö invigdes av Kung Gustav VI Adolf år 1969 

och köptes upp av Kockums år 2007. Marinverkstäderna på Muskö innehåller 

en marinbas och ett underjordiskt varv, aktiviteterna som utförs där är främst 

till svenska marinens fartyg och ubåtar4. 

 
 

                                                
1 http://kockums.se/om-kockums/historia/ 
2 http://kockums.se/om-kockums/historia/ 
3 http://kockums.se/om-kockums/historia/ 
4 http://kockums.se/om-kockums/historia/ 
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1.2 Bakgrund 

Innan ett företag kan möjliggöra inköp av material till verksamheten krävs en 

genomförd leverantörsbedömning och därefter val av leverantör. 

Inköpsprocessen består enligt van Weele (2010) av ett antal steg och steg 2 i 

processen är leverantörsbedömning och leverantörsval. Definierat är 

leverantörsbedömning ”en bedömning av alternativa leverantörer i samband 

med val av mest lämplig leverantör” (Mattson 2004 s 99). 

Leverantörsbedömning innebär att potentiella leverantörer på marknaden 

identifieras, väljs ut och rankas för att sedan begäras på vidare information. 

Därefter krävs en offertförfrågan av leverantör vilket följs av en utvärdering där 

olika leverantörskriterier granskas (van Weele 2010). Leverantörskriterier är 

kriterier som ställs på leverantör. De kan inkludera bland annat kvalitet, 

kostnad, leverans, service (Lambert & Stock 1993), finansiell styrka 

(Kahraman, Cebeci & Ulukan 2003 s 383) och tillförlitlighet (Frazier, Maltz, 

Antia & Rindfleisch 2009 s 33) 

 

Kockums har flera leverantörer som tillgodoser företaget med produkter och 

har idag ett kontinuerligt samarbete med cirka 3000 olika företag. Vid val av en 

ny leverantör granskas potentiella leverantörer på marknaden. Ett antal väljs ut 

och utvärderas baserat på kriterier som exempelvis kvalitet, pris och hur 

uppdaterade deras informationssystem är5. 

 

Kockums producerar fartyg och ubåtar efter kundens specifika krav och 

efterfrågan. Detta innebär att Kockums fartyg och ubåtar är unika då många av 

fartygens produkter är specialanpassade till respektive projekt och kan skilja sig 

i funktion, design och storlek. Kockums inköp av produkter till fartyg och 

ubåtar är därför huvudsakligen av projektanpassat slag. Projektanpassade 
                                                
5 Rodin, strategic sourcing, intervju 120410 
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produkter är de som specialtillverkats av Kockums leverantörer för att uppfylla 

kundens efterfrågade krav6.  

 

1.3 Problemdiskussion 

Enligt van Weele (2010) identifieras industriellt inköpsbeteende oftast av 

företag som köper och säljer med andra företag, vilket involverar stora volymer 

och stora belopp. Kockums är ett varvsindustriellt företag och kännetecknas av 

ett industriellt inköpsbeteende då stora volymer till stora belopp köps in till 

respektive projekt (van Weele 2010).7  

 

Kockums leverantörsval utgår från den gjorda leverantörsbedömning som 

vanligtvis sker vid uppstartandet av ett nytt projekt. Leverantörsbedömning hos 

Kockums inleds med att granska marknaden på potentiella leverantörer för att 

sedan bedöma de utvalda leverantörerna på specifika kriterier. Detta följs av att 

Kockums väljer den leverantör som företaget tror kommer att bidra till 

långsiktiga konkurrensfördelar i försörjningskedjan8. Leverantörsval är 

avgörande då köpare är beroende av sin leverantör och dess förmåga att kunna 

tillgodose företaget med de resurser som dem behöver för att utvecklas. Studier 

har visat att bedömning och val av leverantör är den mest inflytelserika 

aktiviteten i försörjningskedjan för att uppnå bland annat kvalitet på sina 

produkter (Koufteros, Vickery & Dröge 2012s 93). 

 

Kockums har länge följt samma mönster i deras verksamhetsrutiner vilket är ett 

vanligt förekommande beteende hos företag inom varvsindustrin9. Företaget är 

dock sedan tre år tillbaka i process med att uppdatera sina rutiner. Detta för att 

                                                
6 Rodin, strategic sourcing, intervju 120410 
7 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
8 Rodin, strategic sourcing, intervju 120202 
9 Rodin, strategic sourcing, intervju 120202 
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utvecklas och på ett lättare sätt förmedla information till företagets leverantörer 

samt för att anpassa sig gentemot förändringar på marknaden10. 

 

Leverantörsbedömning är ett område som företaget anser kan utvecklas. För att 

utveckla leverantörsbedömning på företaget anser Kockums att de kriterier som 

en leverantör bör uppfylla skall identifieras. Detta inte bara för att förmedla 

kriterier externt till leverantör, utan även för att internt få en bättre förståelse 

för kriterier som är betydelsefulla för företaget11. Enligt Koufteros et al. (2012 s 

97) kan företag erhålla bättre resultat vid val av leverantör genom att definiera 

kriterier, vilket ökar chansen att en kvalificerad leverantör blir vald och 

minskar risken för misslyckande (Koufteros et al. 2012 s 97). De kriterier en 

leverantör skall uppfylla skiljer sig dock beroende på den rådande relationen. 

Kriterier som är aktuella för leverantörer är olika beroende på vilken nivå i 

relationen köpare och leverantör befinner sig och hur integrerade de är (Sen, 

Basligil, Sen, Baracli 2008 s 1826). Då Kockums har ett behov av att identifiera 

sina kriterier och utveckla sin leverantörsbedömning, har följande 

problemfrågor formulerats. 

 

1.4 Problemfrågor 

Vilka aktiviteter ingår i Kockums leverantörsbedömning?  

 

Vilka leverantörskriterier är viktiga vid Kockums leverantörsbedömning? 

 

Hur kan Kockums leverantörsbedömning utvecklas?  

 

                                                
10 Rodin, strategic sourcing, intervju 120202 
11 Rodin, strategic sourcing, intervju 120202 
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1.5 Syfte 

Studien syftar till att identifiera de aktiviteter som ingår i Kockums 

leverantörsbedömning vid val av ny leverantör. Ett andra syfte är att identifiera 

och förklara vilka leverantörskriterier som är viktiga vid leverantörsbedömning. 

Ett sista syfte är att ge förslag till utveckling av Kockums 

leverantörsbedömning, då de strävar efter att bli mer uppdaterade gentemot 

förändringar på marknaden. 

 
1.6 Tidsplan 

I figur 1.1 framgår uppsatsens tidsplan. 

 

 Aktivitet/Vecka  5  12    13    14    15   16    17    18   19    20   21   22 

  Företagsbesök             

  Inledning             

  Metod             

  Teori             

  Empiri             

  Analys             

  Fastställande             

  Handledning             

  PM inlämning                          1  2  3  4    

  PMseminarium  0  1  2 3                      4    

  Slutinlämning             

  Slutseminarium             

 
Figur 1.1 Tidsplan 
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1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 

I figur 1.2 framgår uppsatsens fortsatta disposition. 

 

 
 

Figur 1.2 Disposition  
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras teori om vetenskapliga forskningssätt. Det följs av 

författarnas motivering för val av studiens metoder och kapitlet avslutas med 

en sammanfattande bild. 

 
 

2.1  Vetenskapligt synsätt 

Enligt Holme och Solvang (1997) är metod en form av redskap, ett sätt att lösa 

problem och en möjlighet till att åstadkomma ny kunskap. Allt som bidrar till 

att nå dessa mål definieras som metod (Holme & Solvang 1997). Forskning har 

som mål att producera ny kunskap. Kunskap innefattar ett antal element och två 

av dem är ontologi och epistemologi. Inom epistemologin berörs positivism och 

hermeneutik (Patel & Davidson 2003). 

 

 2.1.1 Positivism 

Positivism har sin grundtro i att det går att alstra kunskap som positivt och 

utvecklande för mänskligheten. Positivister vill att alla vetenskaper skall ha 

samma fundament. Kunskap som skapas är baserat på teorier, formler och 

regler (Patel & Davidson 2003). Positivism är förespråkare för 

naturvetenskaplig applicering vid studier av den sociala verkligheten (Bryman 

& Bell 2005). Den traditionella positivistiska synen anser att forskning skall stå 

utanför etik och moral. Det ligger inkorporerat att urskilja vetenskap och 

forskning från omvärldens krav. Forskaren skall hela tiden sträva efter att hitta 

det som faktiskt ”är” och att finna sanningen (Holme & Solvang 1997). 
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Inom varje vetenskapligt territorium skall det eftersträvas att konstruera 

kunskap baserat på generella lagar. Lagarna skall även framföras på ett neutralt 

språk samt ha ett deduktivt förhållningssätt. Forskaren skall ha en objektiv 

relation med objektet den studerar och hans personliga åsikter, värderingar och 

tro skall inte påverka forskningsprocessen. Det skall vara möjligt att helt och 

hållet byta ut forskaren och ändå erhålla samma resultat från studien (Patel & 

Davidson 2003). 

 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik skiljer sig från positivism och kan även förklaras som dess totala 

motsats. Hermeneutik kallas även för tolkningslära. Fokus ligger på att studera, 

tolka och försöka förstå den mänskliga existensen. En hermeneutiker menar att 

mänsklig verklighet är kopplad till språket, genom språket får forskaren 

kunskap om det mänskliga. En forskare som adopterar den hermeneutiska tron 

anser att det inte är lika betydelsefullt att förklara händelser som det är att 

försöka förstå andra människor och sin egen livssituation. Detta genom att tolka 

hur människors handlingar formuleras inom tal och skrift (Patel & Davidson 

2003). Moderna hermeneutiker anser att människors handlingar kan tolkas på 

samma sätt som vid tolkning av sagor och texter (Patel & Davidson 2003). 

 

Hermeneutiker riktar en del kritik gentemot positivismen och dess förespråkare 

av vetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten. 

Hermeneutiker anser att människor skiljer sig från vetenskapliga objekt och 

kräver därför en annan metod vid forskningsstudier (Patel & Davidson 2003). 

 

2.1.3 Uppsatsens vetenskapliga synsätt 

Uppsatsen har följt ett positivistiskt synsätt. Anledningen är att svaren till 

uppsatsens problemfrågor, har baserats på det som författarna funnit inom 
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teorin, tillsammans med empiriskt underlag. Författarna har avstått från att ha 

med egna värderingar i uppsatsen och håller därför ett objektivt 

förhållningssätt. De har endast presenterat det respondenterna har sagt. Ett 

hermeneutiskt synsätt är inte en del i den här studien eftersom respondenternas 

förhållningssätt och kroppsspråk inte har tolkats eller utlästs. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Underlag för teori i en forskningsstudie är data och information som samlats in 

från verkligheten. Detta underlag kallas för empiri. Forskarens roll är att 

relatera dessa två till varandra. Det finns två primära angreppssätt för att ta sig 

an detta, genom deduktiv respektive induktiv teori (Patel & Davidson 2003). 

De kan även refereras som bevisandets respektive upptäcktens väg (Bryman & 

Bell 2005). 

 

2.2.1 Deduktion 

Deduktion är den vanligaste form av forskning och även den som är lättast att 

förklara. Det innebär att forskaren utifrån ett antal kontinuerliga handlingar 

deducerar nya hypoteser (Holme & Solvang 1997). Teorin och de hypoteser 

som härleds kommer att styra datainsamlingsprocessen. Följande sekvens av 

aktiviteter påvisar deduktionsprocessen: Teori  Hypotes  Datainsamling  

Resultat  Hypotes bekräftas eller förkastas  Teorin revideras (Bryman & 

Bell 2005).  

 

2.2.2 Induktion 

Induktion innebär en omvänd process. Forskaren börjar med att drar slutsatser 

rörande den teori som låg bakom ett forskningsresultat. Generella slutsatser 

dras baserat på underlag från observationer (Bryman & Bell 2005). Induktion 

följer upptäckandets väg. Forskaren kan studera objektet utan att först ha tittat 



 

 

 

  17 (131) 
 

på en teori och utifrån den insamlade empirin komma fram till och formulera en 

teori. Risken finns att teorin inte kan generaliseras eftersom den är baserad på 

ett forskningsresultat som baserats på en speciell situation (Bryman & Bell 

2005). 

 

2.2.3 Uppsatsens vetenskapliga angreppssätt 

I den här uppsatsen har ett deduktivt angreppssätt tillämpas. Anledningen är att 

författarna har utgångspunkt i teori. Studien har startat med att författarna 

undersökt vad teori säger rörande deras fenomen. Detta har följts av att de har 

betraktat hur leverantörsbedömning skett på Kockums och därefter analyserat 

det mot teorin. Tillämpning av induktion har inte skett i uppsatsen då 

författarna inte har studerat Kockums utan att först studera teori. Författarna har 

inte heller formulerat en teori utan utgått ifrån befintlig.  

 

2.3 Forskningsmetod 

Kvantitativa och kvalitativa frågeställningar är ett sätt att klassificera olika 

metoder och tillvägagångssätt inom forskning. Kvantitativ forskning innebär 

insamling och analys av data. Kvalitativ forskning lägger vanligtvis vikt vid ord 

och inte siffror vid analys. Kvantitativ forskning innebär vanligtvis ett 

deduktivt synsätt där fokus ligger på prövning av teorier. Kvalitativ forskning 

innebär i sin tur vanligtvis ett induktivt synsätt där fokus är på generering av 

teorier. Den kvantitativa metoden är förespråkare av den vetenskapliga 

metoden medan den kvalitativa lägger större fokus på hur människor tolkar sin 

sociala verklighet (Bryman & Bell 2005). Den sociala verkligheten är en 

ständigt förändrande bild som hör till människors förmåga att skapa. 

Kvantitativ forskning uppfattar den sociala verkligheten som en yttre och 

objektiv verklighet (Bryman & Bell 2005). Kvantitativa studier anammar 

vanligtvis ett positivistiskt synsätt och har ett deduktivt förhållningssätt medan 
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kvalitativa studier vanligtvis har ett hermeneutiskt synsätt och ett induktivt 

förhållningssätt (Patel & Davidson 2003). 

 

2.3.1 Uppsatsens forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsmetod har tillämpats eftersom den här studien har fokus 

på ord och inte siffror. Enligt Bryman & Bell (2005) associeras en kvalitativ 

studie vanligtvis med ett induktivt synsätt, däremot behöver det inte alltid vara 

så. Den här studien har ett positivistiskt synsätt och är kvalitativ. Kvalitativa 

intervjuer och datainsamling har genomförts där respondenter har varit fria att 

utforma sina svar och tillgodose författarna med den information som har varit 

relevant för studien. Eftersom fokus inte har lagts på insamling och analys av 

kvantitativ data samt prövningar av teorier så har inte en kvantitativ 

forskningsmetod använts. Längre fram i kapitlet presenteras val av kvalitativa 

intervjuer och datainsamling. 

 

2.4 Undersökningsdesign  

Vid empiriska studier skall det finnas en undersökningsdesign. Det är en plan 

för hur en forskare skall ta sig från ”hit ”till ”dit”. ”Hit” innebär de 

frågeställningar som skall svaras på och ”dit” innebär en uppsättning svar på 

dessa frågor. Mellan ”hit” och ”dit” finns ett antal andra steg, som insamling av 

data och analys (Yin 2007). 

 

2.4.1 Klassisk experimentell design 

Vid klassisk experimentell undersökningsdesign skapas en experimentgrupp 

och en kontrollgrupp. Grupperna skall bestå av slumpmässigt urval, vars 

definition förklaras senare i metodkapitlet. Experimentgruppen är 

försökspersoner och utsätts för ett experiment medan kontrollgruppen utesluts 

från det. Efter ett experiment har gjorts jämförs experimentgruppens utfall med 
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kontrollgruppens opåverkade neutrala svar, med avseende på observationer, 

tidpunkt och den experimentella förändring som gruppen utsätts för. Mätningar 

görs före och efter experiment, skillnader räknas ut för att forskaren skall kunna 

avgöra om det finns skillnader gentemot kontrollgruppen som inte utsattes för 

experimentet. Syftet med en klassisk experimentell design och användning av 

kontrollgrupp är att finna möjliga effekter av alternativa förklaringar till ett 

visst kausalt resultat (Bryman & Bell 2005). 

 

2.4.2 Fallstudie 

Undersökningsdesignen fallstudie innebär att forskaren fokuserar på ett 

specifikt fall eller händelse och orienterar sig djupt in på just det området 

(Bryman & Bell 2005).  

 

Generellt sätt är fallstudier den vanligaste metoden att tillämpa då 

frågeställningar som ”hur” och ”när” är aktuella. Forskaren har vid fallstudier 

marginell kontroll över den situation som studeras och fokus är på ett specifikt 

fall, det krävs inte heller någon kontroll av beteendet hos studieobjektet. 

Fallstudier kan vara deskriptiva och explorativa och passar enligt Yin därför vid 

frågeställningar av sådant slag (Yin 2007). 

 

Fallstudier tillämpas vanligtvis vid studier av aktuella händelser och bygger på 

två metoder för insamling av empirisk data; direkt observation av det som sker 

samt intervjuer med relevanta personer i situationen (Yin 2007). 

 

Fallstudieprocessen startar med att forskaren skall identifiera en specifik 

händelse. Information om händelsen skall samlas in, relationen mellan olika 

variabler skall granskas och hela undersökningen skall planeras metodiskt. 

Vanligtvis är det observationer och intervjuer som utgör grunden. Varje 
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organisation och människa har unika egenskaper och forskaren har som syfte 

att upplysa dessa unika drag, identifiera olika interaktioner och visa hur ett 

införande av dessa leder till en förändring av organisationens agerande (Bell 

2005). Fördelen med fallstudier är att forskaren kommer nära inpå det som sker 

under verkliga förhållanden. Han får även mycket kunskap om själva händelsen 

(Wallén 1996). Nackdelen är att det blir svårt att kontrollerna informationen 

och att det finns risk för skeva resultat (Bell 2005). Forskaren vet inte heller om 

det som studeras förekommer ofta eller går att generalisera till andra situationer 

(Wallén 1996). Generaliserbarhet kommer att beröras längre fram i kapitlet. 

 

2.4.3 Uppsatsens val av undersökningsdesign 

Uppsatsens arbetssätt har styrts av författarnas forskningsfrågor. Författarna har 

varit hos Kockums och studerat den aktuella händelsen där de haft till uppgift 

att finna företagets leverantörskriterier samt ge förslag till utveckling av 

leverantörsbedömning. Studien är situationsbaserad och tangerar ett specifikt 

område vid en specifik tidpunkt. Författarna har kommit nära inpå det 

studerande objektet, Kockums, genom flertalet besök och intervjuer samt 

informella samtal med personal på företaget. Interaktionen har möjliggjort 

insamling av empiriskt data för att besvara studiens problemfrågor. Uppsatsens 

författare har inte använts sig av Klassisk experimentell design då det inte har 

utförts något experiment över huvudtaget. Författarna har inte heller hittat 

alternativa förklaringar till uppsatsens resultat. Längre fram i kapitlet 

presenteras studiens urval. 

 

2.5 Datainsamling 

Det finns två olika sätt att samla in information för att besvara problemfrågor. 

Insamling av primärdata innebär att forskaren själv samlar in information och 

data till studien exempelvis genom intervjuer. Det andra sättet är sekundärdata 
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vilket innebär att forskaren använder sig av data som en annan forskare har 

kommit fram till i en annan studie. Fördelen med sekundärdata är att det sparar 

mycket tid vilket i sin tur sparar pengar. Tillgång till hög kvalité på data ökar 

också. Det är dock av betydelse att vara kritisk vid användning av sekundärdata 

då det inte är eget material och kan saknas nyckelfaktorer som är kritiska för 

den egna forskningen (Bryman & Bell 2005). För att gå vidare är data som 

baserats på grov skattning fördelaktig vid kvalitativ forskning och data som 

baserats på precis skattning fördelaktig vid kvantitativ forskning (Starrin & 

Svensson 2009). 

 

2.5.1 Dokument 

Dokument har traditionellt använts för information i pappersformat. De finns 

samlade i både privata och statliga arkiv. Alla dokument är dock inte allmänna 

och forskaren bör redan i frågeställningen ta reda på ifall de dokument han 

behöver finns tillgängliga. Dokument kan användas för att svara på 

frågeställningar kring faktiska situationer eller individers upplevelser. För att 

kunna göra en sådan bedömning måste forskaren vara kritisk till dokumentet. 

Sedan skall forskaren tänka när och var dokumentet kommit till och vilket syfte 

författaren hade. Det gäller även att ha i åtanke om dokumentet är en kopia eller 

ett original (Patel & Davidson 2003). 

 

2.5.2 Intervjusituationer 

Under en intervju sitter intervjuaren framför respondenten och ställer ett antal 

frågor som han registrerar antingen genom att skriva ner svaren och/eller 

genom att spela in det. Bryman och Bell (2005) menar att det är mycket sällan 

det är två intervjuare som intervjuar men när det väl är aktuellt omfattas 

intervjun oftast av ett ostrukturerat slag, som vanligen framkommer inom 
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kvalitativa studier. Närvaron av andra intervjuare i en strukturerad kvantitativ 

intervju anses inte vara till fördel för intervjun (Bryman & Bell 2005). 

 

2.5.3 Telefonintervju 

Istället för personliga intervjuer kan intervjuer även ske genom telefon.  Det 

finns ett antal fördelar med telefonintervjuer jämfört med personliga intervjuer. 

De är mindre kostsamma och tar mindre tid för både intervjuaren och 

respondenten. Det är även lättare att hantera en telefonintervju då intervjuaren 

inte behöver sitta ansikte mot ansikte med respondenten.  Det minskar även en 

del av felkällorna då respondenten inte blir påverkad av specifika drag hos 

intervjuaren (Bryman 1997). 

 

2.5.4 Kvantitativ intervju 

En strukturerad kvantitativ intervju innebär att intervjuaren ställer ett antal 

frågor till respondenten utifrån ett i förväg fastställt frågeschema. Syftet är att 

alla respondenter skall utsättas för identiska frågor så att deras svar kan 

sammanställas på ett jämförbart sätt. Intervjuaren skall formulera sina frågor på 

samma sätt gentemot alla respondenter och använda sig av samma frågeföljd. 

Den här formen av intervju är bra då standardisering av svar och frågor leder 

till minskning av variation. Det innebär även att kodning av data och 

bearbetning effektiviseras eftersom det vanligtvis är korta och slutna svar 

(Bryman & Bell 2005). 

 

2.5.5 Kvalitativ intervju 

En gemensam faktor för nästan alla kvalitativa intervjuer är att de har en låg 

grad av struktur, frågorna tillåter intervjupersoner att svara med egna ord. 

Intervjuaren följer inte någon specifik ordning och väljer att ställa frågor utefter 

den ordning som faller sig bäst under intervjun. Forskaren kan använda sig av 
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semistrukturerad intervju där han gör en lista över de teman som skall tas upp 

och respondenten får stor frihet i att utforma svaren (Patel & Davidson 2003). 

Frågorna behöver inte följa en viss specifik ordningsföljd. Intervjun kan oftast 

förklaras som flexibel och tyngden ligger på att respondenten uppfattar 

frågorna och upplever vad som är viktigt att förklara (Bryman & Bell 2005). 

Den mest öppna formen av kvalitativ intervju är när forskaren inte har några 

förbestämda teman utan intervjun har form av ett samtal (Patel & Davidson 

2003). Den här typen av intervju kallas för ostrukturerad intervju. Det kan 

hända att forskaren endast ställer en fråga och intervjun därefter följer på ett 

naturligt sätt (Bryman & Bell 2005). 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper hos 

respondenten. Detta leder till att det blir svårt att i förväg bestämma vilka som 

är de korrekta svaren eller formulera specifika svarsalternativ för respondenten. 

Intervjun kan lyckas alstra information av olika slag, exempelvis nya 

beskrivningar av vardagliga ting (Bryman & Bell 2005). 

 

2.5.6 Uppsatsens datainsamling 

Grunden till författarnas datainsamling har bestått av både primär och 

sekundärdata. Författarnas primära data har erhållits direkt ur källan i form av 

kvalitativa intervjuer på Kockums avdelning Procurement. Där har de haft ett 

antal övergripande frågor som respondenten svarat på med egna ord, frågorna 

har ställts i den ordning det passar och urvalet av frågorna har även anpassats 

efter respondenten och dess arbetsuppgift. Primärdata har gett svar på bland 

annat Kockums leverantörsbedömning och leverantörskriterier. 

 

Semistrukturerade intervjuer har använts och författarna har utgått från en 

intervjumall. Mallen har följande huvudrubriker: företagsfakta, leverantörer, 

leverantörsbedömning, leverantörskriterier, tekniska specifikationer samt 
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produktinköp (bilaga 5). Figur 1.1 Tidsplan visar att författarna har besökt 

företaget vid flera tillfällen. Tabell 2.1 Intervjubeskrivning visar att tre av dessa 

tillfällen var till för empiriinsamling där fyra personer har intervjuats. 

Resterande tillfällen handlade om att lära känna företaget och dess medarbetare, 

vilket faller sig väl för situationen då uppsatsen är en fallstudie. Anledningen 

till att fyra personer har intervjuats och inte fler är för att de fyra 

respondenterna är nyckelpersoner på Procurement, de är involverade vid 

leverantörsbedömning och besitter information gällande det studerande 

fenomenet. Trovärdigheten i deras svar är hög eftersom de är insatta i Kockums 

verksamhetsrutiner och har jobbat på avdelningen med sina arbetsuppgifter i 

flera år. Hade författarna valt att intervjua andra personer på avdelningen skulle 

inte mättnadsgraden bli större eftersom dessa fyra är tillräckligt sakkunniga på 

att svara på frågor rörande deras arbetsuppgifter. Tabell 2.1 Intervjubeskrivning 

visar antalet intervjutillfällen för empiriinsamling, vilka som intervjuades och 

vad intervjun handlade om. Syftet med att besöka företaget flera gånger var att 

få en bra bild av Kockums samt att göra intervjuer och samla in dokument. 

Intervjuerna utfördes vid olika tillfällen, då de relevanta respondenterna inte var 

på företaget vid samma tidpunkt. 
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Tabell 2.1 Intervjubeskrivning 

 

Det sekundära datamaterial författarna har använts sig av är interna dokument 

för hur olika verksamhetsrutiner på Kockums skall skötas. Från dessa 

dokument har de hämtat en del av sitt empiriska underlag för 

leverantörsbedömning och leverantörskriterier, som ett komplement till den 

primära datainsamlingen. De vetenskapliga artiklar och litteratur författarna har 

använt sig av för att svara på sina problemfrågor är också av sekundär natur. I 

teorin berörs van Weeles inköpsprocess, där leverantörsbedömning och val av 

leverantör är steg 2. Även steg 1 i inköpsprocessen, specifikation, har nämnts i 

studien då den initierar steg 2. Författarna vill understryka att det här steget inte 

är ett moment i studien, men har tangerats eftersom det är nära relaterat till 

leverantörsbedömning samt för att Kockums nämnde tekniska specifikationer 

vid beskrivning av sin bedömning. Det måste finnas en specifikation i grunden 

för att leverantörsbedömning och leverantörsval ska kunna börja.    

 

Datum/Intervjuper
son 

Mikael Rodin, 
Strategic sourcer 

Eva Lögdberg, 
Strategiskt 
inköp 

Ingemar 
Enarsson, Inköp 

Mikael 
Nordström, 
Teknik 

120202 Introduktion, lära 
känna företaget 
och rundtur på 
Karlskronavarvet 

Introduktion, 
lära känna 
företaget 

Information om 
inköp på 
företaget 

 

120410 Empiri till 
problemdiskussi
on, kriterier 

  Empiri till 
tekniska 
specifikation
er på 
företaget  

120508 Empiri till 
leverantörsbedö
mning, kriterier 

Empiri till 
leverantörsbedö
mning, kriterier 

Empiri till vilka 
kriterier som är 
viktiga för 
företaget, 
information om 
inköp av olika 
sorters produkter 
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Utöver teori för leverantörsbedömning och leverantörskriterier, har författarna 

använt sig av teori för relationsnivåer, för att på ett bättre sätt förklara när och 

varför olika kriterier är viktiga. 

 

Författarna har inte använt sig av en kvantitativ intervjuform, då de inte utgått 

från ett i förväg fastställt frågeschema, vilket ofta förekommer inom 

kvantitativa studier. Som tidigare nämnt har intervjufrågorna följt en 

intervjumall, men frågorna har inte följt någon specifik ordningsföljd och har 

gett plats för respondenterna att utforma sina svar. Uppsatsen är kvalitativ och 

följer därefter en kvalitativ intervjuform. Telefonintervjuer har inte använts i 

denna studie då författarna har varit på plats på Kockums för intervjuer, det har 

inte funnits något behov av att utföra telefonintervjuer. 

 

2.6 Urval 

Genom population görs ett urval av respondenter. Vid kvalitativa studier finns 

det olika sätt att göra detta på. Representativt urval innebär att urvalet 

representerar populationen till fullo. Sannolikhetsurval innebär att alla enheter i 

populationen har lika stor chans att bli utvalda. Urvalet är då baserat på 

slumpmässig grund. Likaså innebär ett icke-sannolikhetsurval det motsatta och 

det finns enheter i populationen som har större chans att bli utvalda (Bryman & 

Bell 2005).  

 

Olika typer av sannolikhetsurval är: 

Obundet slumpässigt urval; är den principiella formen av sannolikhetsurval. 

Innebär att varje enhet i populationen har lika stor chans att bli utvald (Bryman 

& Bell 2005). 

Systematiskt urval; innebär detsamma som obundet slumpmässigt urval, dock 

utgår forskaren från en lista och väljer slumpmässigt utefter den. Exempelvis 
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den tjugonde personen i ordningen skall väljas till studien (Bryman & Bell 

2005). 

Stratifierat slumpmässigt urval; används då forskaren vill ha en proportionerlig 

representation av varje enhet. Exempelvis om han vill ha tre slumpmässigt 

valda enheter ur samma avdelning (Bryman & Bell 2005). 

 

Olika typer av icke-sannolikhetsurval är: 

Bekvämlighetsurval; innebär att de respondenter forskaren vill intervjua råkar 

befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle (Bryman & Bell 2005). 

Snöbollsurval; innebär att forskaren kontaktar ett antal relevanta respondenter 

för studien och via dem startar en kedjeprocess där de i sin tur kontaktar nya 

relevanta människor (Bryman & Bell 2005). 

Kvoturval; innebär att forskaren väljer ut sina respondenter baserat på en viss 

faktor exempelvis kön eller ålder (Bryman & Bell 2005). 

 

Forskaren önskar minska urvalsfel så mycket som möjligt. Urvalsfel innebär 

skillnaden mellan urvalet och populationen (Bryman & Bell 2005).  

 

2.6.1 Uppsatsens urval 

Urvalet för författarnas intervjuer har varit i form av snöbollsurval. Författarna 

har tagit kontakt med Procurements strategic sourcer Mikael Rodin, som 

besitter nödvändig information rörande avdelningens rutiner och personal. 

Utöver det har intervjuer med andra relevanta personer gjorts på företaget. 

Intervjupersonerna som valts ut av Rodin har bidragit med den information 

författarna behövt till sin studie. Rodin rekommenderade att författarna 

intervjuade en strategisk inköpare på företaget, Eva Lögdberg. Lögdberg har 

huvudansvaret för bedömning av nya leverantörer och är ansvarig för att 

undersöka hur det potentiella leverantörsföretaget bedrivs och vilka kriterier 
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den uppfyller. Vidare rekommenderade Rodin författarna att utföra en intervju 

med Ingemar Enarsson. Enarsson är inköpare på företaget sedan många år och 

har en lång erfarenhet av samarbete med befintliga och nya leverantörer. 

Eftersom Enarsson är den som har direkt kontakt med leverantör vid inköp, 

besitter han god kunskap om vilka konkreta kriterier en leverantör skall 

uppfylla för att ingå en relation med Kockums. Vidare rekommenderades 

författarna att ta kontakt med Mikael Nordström som är ansvarig för tekniska 

specifikationer för projekt. Rodin, Lögdberg Enarsson och Nordström har stor 

erfarenhet och många års anställning på företaget. Motivering till varför dessa 

personer är tillräckliga som respondenter har argumenterats för i uppsatsens 

datainsamling. 

 

2.7 Sanningskriterier 

Det finns tre typer av sanningskriterier; reliabilitet, replikering och validitet. 

Reliabilitet rör frågor om mått och mätningars pålitlighet. Det handlar om ifall 

resultatet från en undersökning skulle bli densamma om forskningen skulle 

göras på nytt eller om det skulle påverkas av yttre faktorer och därmed påvisa 

ett annat resultat. Reliabilitet är mest aktuellt vid kvantitativ forskning då det är 

mer intressant att undersöka ifall ett mått är stabilt eller inte (Bryman & Bell 

2005). Vid fallstudier uppfylls kriterierna för reliabilitet vid datainsamlingen. 

Det händer vid tillfällen att en forskare vill replikera en studie. Det är då av 

betydelse att den som ursprungligen har gjort studien noggrant har 

dokumenterat sitt tillvägagångssätt (Bryman & Bell 2005).  

Inom fallstudier uppnås sanningskriterier i forskningsdesign och tillämpas 

genom att använda teorier (Yin 2007). Validitet går ut på att bedöma ifall de 

slutsatser som alstrats från en undersökning har kausalitet eller inte. Det finns 

tre typer av validitet: begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. 

Begreppsvaliditet ”handlar i grunden om frågan huruvida ett mått för ett 
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begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna” (Bryman & Bell 

2005 s 48). Alltså mäter ett intelligenstest verkligen intelligens (Bryman & Bell 

2005)? Kriterierna för begreppsvaliditet uppfylls i datainsamlingen och vid 

sammanställning av rapporten. Det är av betydelse att flera källor används och 

att låta betydelsefulla personer se över arbetet (Yin 2007). Intern validitet 

innefattar oftast frågor rörande kausalitet. Om A orsakar B, kan vi verkligen 

vara säkra på att det verkligen är A som ansvarar för variationen i B och att det 

inte är någon annan variabel som har haft en inverkan (Bryman & Bell 2005)? 

Sanningskriterierna för intern validitet uppfylls vid analysen av data. Det som 

behöver tillämpas är att strukturera förklaringen och använda logiska modeller 

(Yin 2007). Extern validitet rör frågor gällande ifall resultatet från en 

undersökning kan appliceras till områden utanför undersökningskontexten. 

Alltså ifall resultat är generaliserbart (Bryman & Bell 2005). 

 

2.7.1 Uppsatsens sanningskriterier 

I detta kapitel har författarna beskrivit sina metodval och därför kommer 

studien på Kockums vara replikerbar. Vid replikering av denna studie är en risk 

att respondenter, på grund av förändringar som skett i företaget över tiden, ger 

annorlunda svar. Situationen på företaget kan ha utvecklats i den grad att 

resultatet då kan bli annorlunda. Begreppsvaliditeten har tillkommit genom att 

författarna har använt flertalet källor i teorin, både i form av litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Intern validitet har skapats genom att författarna har 

använt logiska modeller, exempelvis van Weeles inköpsprocess och sedan 

transfererat dessa teoretiska modeller till en empirisk verklighet. 

 

Extern validitet är obefintlig eftersom resultatet endast kan appliceras på 

Kockums. Uppsatsen innehåller inte sanningskriteriet reliabilitet, främst för att 

detta är en kvalitativ och inte en kvantitativ studie. Författarna har inte heller 
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kunnat avgöra om några mått och mätningar är stabila då studien inte har 

fokuserat på kvantitativ datainsamling. 

 

2.8 Generaliserbarhet 

Forskningens resultat skall kunna appliceras till fler fall än endast inom 

studieområdet för att klassas som generaliserbart (Bryman & Bell 2005). Valet 

av undersökningsobjekt eller fall är av stor betydelse när det kommer till en 

studies generaliserbarhet. Är urvalet representativt? Är fallstudien ett 

extremfall? (Wallén 1996). Vid fallstudier är en vanlig kritik att det är svårt att 

generalisera resultatet. Frågan som ställs är ”hur man kan generalisera på 

grundval av ett enda fall?” (Yin 2007 s 28) men en motfråga blir då ”hur kan 

man generalisera på grundval av ett enda experiment?” (Yin 2007 s 28). Yin 

(2007) menar att vetenskapliga iakttagelser sällan är baserade på ett enda 

experiment utan består snarare av flertalet installationer av experiment som har 

kopierats men under olika förutsättningar. Han menar att samma 

tillvägagångssätt kan användas men under andra omständigheter, vilket kräver 

en annan lämpad forskningsdesign. Så därför är fallstudie generaliserbart till 

samma grad som experiment när det kommer till teorin men inte populationen 

(Yin 2007).  

 

2.8.1 Uppsatsens generaliserbarhet 

Uppsatsens resultat kommer inte att kunna generaliseras på grund av att 

författarna har använt sig av en fallstudie och endast haft fokus på en situation. 

Delar av resultatet skulle kunna appliceras till andra fall men författarna anser 

att generaliserbarheten till den här uppsatsen är obefintlig då det enbart har 

skett en fallstudie. 
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2.9 Analysmetod för kvalitativa studier 

2.9.1 Analytisk induktion 

En analytisk induktion består av en inledande grov definition av en 

vetenskaplig frågeställning. Den fortsätter sedan med hypotetiska förklaringar 

av problemet.  Enligt Bryman och Bell (2005) fortsätter den analytiska 

induktionen i en granskning av olika fall. Om de granskade fallen inte avviker 

bekräftas hypotesen och inga fler fall behöver granskas och datainsamlingen 

avslutas. Om det skulle uppstå avvikande fall från hypotesen finns det två sätt 

att fortsätta sin datainsamling. Antingen kan en omformulering av hypotesen 

ske med en återkoppling till granskning av olika fall. Andra alternativet är att 

det sker en omformulering så att avvikelser undviks. Oberoende av vilket val 

som väljs leder det fram till insamlad data (Bryman & Bell 2005). 

 

2.9.2 Grundad analys 

Grundad analys benämns av Bryman och Bell efter Strauss och Corbins 

definition ”en teori som härletts från data som samlats in och analyserats på ett 

systematiskt sätt under forskningsprocessens gång. I denna metod finns det ett 

nära samband mellan datainsamling, analys och den resulterande teorin” 

(Bryman & Bell 2005 s449). Bryman och Bell beskriver två grundläggande 

drag i grundad teori. Det första att metoden är till för utveckling av teori med 

hjälp av data som väljs. Det andra att insamling och analys av data sker 

parallellt och i interaktion med varandra (Bryman & Bell 2005). 

 

2.9.3 Pattern matching 

För fallstudie är en av de mest använda analysmetoderna pattern matching. 

Metoden baseras på att jämföra mönster från empirin med mönster från teorin. 

Om mönstren är lika varandra stärks studiens interna validitet. Om fallstudien 

är av förklarande typ, är mönstret relaterat till det beroende eller oberoende 
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variabeln. Om fallstudien är av beskrivande typ, är pattern matching fortfarande 

aktuellt, så länge det förutsagda mönstret av specifika variabler är definierat 

innan datainsamlingen. Ju färre variabler i studien, desto mer dramatiska borde 

de olika mönstren vara för att möjliggöra en jämförelse av deras skillnader (Yin 

2009). 

 

2.9.4 Uppsatsens analysmetod 

Studien har följt pattern matching för analys. Författarna har jämfört mönstret 

hos teorin med mönstret hos empirin för att sedan göra en analys av likheter 

och skillnader mellan teori och empiri. Leverantörsbedömning inom teorin har 

jämförts med Kockums leverantörsbedömning. De kriterier som ofta 

förekommer i litteraturen rörande leverantörer har jämförts med de kriterier 

som Kockums har på sina leverantörer. Vidare har teori för relationsnivåer 

använts för att få en bättre förståelse för varför Kockums kriterier är viktiga. 

 

Då uppsatsens huvudsakliga syfte är att utveckla Kockums 

leverantörsbedömning har analyser gjorts för hur detta kan åstadkommas. 

Författarna har först tittat på vad i Kockums leverantörsbedömning som skiljer 

sig från teorin och även hur teorin kan appliceras på företagets 

leverantörskriterier för att utveckla Kockums leverantörsbedömning. Konkreta 

svar på detta har besvarats i uppsatsens slutsats. 

Uppsatsen har inte följt analytisk induktion då författarna inte har studerat olika 

fall för att se likheter och skillnader, utan har endast tittat på ett enda fall. 

Uppsatsen har inte heller följt en grundad analys då författarna inte har 

utvecklat teorin. Insamling och analys av data har skett separat i uppsatsens 

olika faser.  
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2.10 Analysmodell 

I figur 2.1 framgår uppsatsens analysmodell.  

          
 

 

 

 
 

 

Figur 2.1 Analysmodell 

          Slutsats 
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2.11 Metodsammanfattning   

 

 
Figur 2.2 Metodsammanfattning 
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3. Teori  
Följande kapitel kommer att lyfta fram den teoretiska referensram som är 

aktuell för studiens problemfrågor. Nedan presenteras strukturen på 

teorikapitlet vilket kommer följa frågorna baserat på tillhörande teoriavsnitt.  

 
 

 
 

 

3.1 Industriellt inköpsbeteende 

Industriellt inköpsbeteende skiljer sig från inköpsbeteende på 

konsumentmarknaden. Företag på den industriella marknaden behöver arbeta 

inom ramen för riktlinjer från regeringen och andra samhälleliga institutioner, 

något som inte behöver göras i samma utsträckning på konsumentmarknaden. 

Inköpare på en industriell marknad brukar vara insatta i de produkter som köps 

in och känner även till en del om samhälleliga faktorer som påverkar affärer. 

Företag på industriella marknader köper för det mesta av företag och säljer till 

företag. Inköpet rör sig även om stora produktkvantiteter och stora mängder 

pengar (van Weele 2010).  
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Inköp skiljer sig beroende på vilken typ av produkt det rör sig om.  En del 

inköp är av rutin och andra är mer unika och påverkar hela företaget. Enklare 

inköp går efter en bestämd prislista och kan ses som ett avrop i 

överensstämmelse med det säljaren har angett. För det mesta vill inköparen här 

köpa in produkterna så snabbt som möjligt med så lite ansträngning som 

möjligt. Volymen på de produkter som köps in vid ett tillfälle påverkar priset. 

Vid köp av större och mer unika produkter är det för det mesta andra rutiner. 

Här läggs fokus och resurser på att rätt leverans sker av produkter och att rätt 

produkter har köpts in till rätt pris. Att få den efterfrågade produkten till rätt 

pris kräver mycket arbete och tid. Arbete och tid i form av exempelvis 

identifiering av aktuella behov och tekniska specifikationer till förhandling 

(Skoog & Widlund 2001). 

 
3.2 Inköpsprocess 

Van Weeles (2010) inköpsprocess inkluderar flera aktiviteter (figur 3.1) och är 

en komplex affär då det är flertalet faktorer som behöver övervägas innan ett 

beslut kan tas. En inköpsprocess innefattar både beslutsfattare och 

beslutspåverkare vilket formar en beslutsfattande enhet (Lambert & Stock 

1993). Vidare teori berör steg ett specifikation men har fokus på steg två i 

processen, leverantörsbedömning och val av leverantör. 

 

Figur 3.1 Inköpsprocess (van Weele 2010)  
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3.3 Leverantörsbedömning 

 
Leverantörsbedömning är en bedömning av alternativa leverantörer i 

samband med val av mest lämplig leverantör. Faktorer som normalt i 

första hand beaktas vid leverantörsbedömning är prisnivå, produktkvalitet, 

leveransservice, företagsstorlek, lokalisering, organisation, kompetens, 

fabrikslokaler och produktionsutrustning (Mattsson 2004 s 99).  

 

Leverantörsbedömning är ett av de viktigaste stegen i inköpsprocessen enligt 

van Weele (2010). För att påbörja en leverantörsbedömning är det enligt van 

Weele (2010) av betydelse för köparen att veta vilka specifikationer som 

behövs för det som ska köpas in. Specifikationer är en förteckning av detaljer, 

komponenter, råmaterial och halvfabrikat från kund till leverantör (Mattsson 

2004). Enligt Hsee, Yang, Gu och Chen (2008 s 952) innehåller i stort sett alla 

produkter specifikationer. Specifikationer kan både vara kvantitativa och 

kvalitativa. De kvantitativa innehåller information om mått och storlek och de 

kvalitativa innehåller information om vad köparen kan förvänta sig av 

produkten (Hsee et al. 2008 s 952). Baserat på de produktspecifikationer som 

krävs görs en lista med potentiella leverantörer som finns på marknaden. 

Genom en genomgripande granskning på marknaden kan en köpare söka 

leverantörer. De leverantörer som har bäst tidigare meriter har en tendens att 

vara högt upp på listan av möjliga leverantörer. Leverantörer på listan blir 

granskade och skickade ett frågeformulär. Syftet med formuläret är att få 

förståelse för och insikt i potentiella leverantörsföretag (van Weele 2010). 

 

Efter att köparen erhållit svar från frågeformuläret, skickas en 

informationsförfrågan (RFI) till leverantörer. Leverantörer kontaktas för att 

tillhandahålla köparen med referenser till tidigare projekt som kan vara till 
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nytta. Det kan bli nödvändigt att utföra ett besök hos leverantör för att få en 

bättre bild av dess kompetens. Ibland granskas leverantörers 

verksamhetsstyrning, svagheter hos leverantör blir diskuterade hos köparen och 

rättningsförslag ges. Potentiella leverantörer utvärderas och de som inte 

uppfyller köparens kriterier gallras bort, tills endast ett fåtal återstår. De 

återstående leverantörerna får en offertförfrågan (RFQ) (van Weele 2010). 

 

Efter att RFQ från de kvarvarande potentiella leverantörerna har sammanställts, 

gör köparen en preliminär teknisk och kommersiell utvärdering där alla 

relevanta aspekter granskas. Tekniken, logistiken, kvaliteten och legala 

aspekter granskas (van Weele 2010) och den leverantör som ger bäst offert 

rörande pris/kvalitet är enligt Lambert och Stock (1993) den som ska väljas. 

 
Det är inköparens uppgift att försäkra sig om att korrekt material med rätt 

kvalitet levereras till det köpande företaget. Därför är det av betydelse att i ett 

tidigt skede förmedla rätt information till leverantör rörande vad som krävs av 

dem ifråga om kvalitetskrav (Lambert & Stock 1993). 
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I figur 3.2 sammanfattas leverantörsbedömningens aktiviteter. 

 

 

 
 
 

Figur 3.2 Leverantörsbedömning (van Weele 2010) 

 

3.4 Leverantörskriterier 

Sen et al. (2008 s 1826) identifierar formulering av leverantörskriterier som en 

händelse i leverantörsbedömning. Lambert och Stock refererar till Whites 

studie Decision making in the purchasing process där White kom fram till att 

kvalitet, kostnad, leverans och service är de viktigaste kriterierna som ställs på 

leverantören (Lambert & Stock 1993). 
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Kvalitet 

Kvalitet som kriterium innefattar leverantörens förmåga att tillhandahålla input 

som är tillförlitlig, hållbar och stämmer överens med köparens specifikationer. 

Specifikationer kan vara i form av design, teknik, kommersiella villkor, 

prestanda, varumärke och kvalifikation rörande miljöcertifiering (Lambert & 

Stock 1993). Chan och Chan menar att kvalitet har i årtionden varit ett stort 

moment i urvalsprocessen för leverantörer (2004 s 1813). Lambert och Stock 

(1993) håller med om kvalitetens betydelse och menar att produkter av hög 

kvalitet, som indirekt blir dyrare på grund av kvaliteten, oftast håller under en 

längre period och då långsiktigt bidrar till lägre kostnader. 

 

Leverans 

Leverans som kriterium avser tiden det tar från att order läggs hos leverantör 

till det att produkt levereras till den köpande parten. Denna tid kan delas upp i 

administrationstid, tillverkningstid, transporttid och konstruktionstid. 

Administration tar sin form i början av ledtiden och består till största del av tid 

till beställning (Mattson 2010). Leverans som ett kriterium innefattar även en 

leverantörs vilja och förmåga att påskynda en order, hur lång tid det tar för 

leverantör att leverera en prototyp, hur snabbt en leverantör kan leverera den 

riktiga produkten, hans förmåga att möta deadlines och leverantörens 

geografiska lokalisering (Chan & Chan 2004 s 1812). 

 

Kostnad  

Kostnad som kriterium innefattar affärens totala kostnad, en leverantörs vilja 

och förmåga att dela informationsdata samt enhetspris (Chan & Chan 2004 s 

1812). Kostnad som kriterium har enligt Kahraman, et al. (2003 s 384) länge 

varit en viktig del i leverantörsvalet. De mest uppenbara kostnaderna i samband 
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med inköp av produkter är inköpspris, transportkostnader och skatter 

(Kahraman, et al. 2003 s 384). 

 

Service  

Service som kriterium innefattar leverantörens attityd rörande hantering av 

klagomål, informationsdelning samt leverantörens vilja och förmåga att 

frambringa problemlösningsförslag när det behövs och är aktuellt (Chan & 

Chan 2004 s 1813). Köparen är inte endast bekymrad över att en produkt går 

sönder men även över tiden det tar innan servicen är upprättad, och i den grad 

bokningstider för service är pålitliga, hur servicepersonalen agerar och hanterar 

problem samt hur tillförlitlig leverantörens reparationer och service är (Chan & 

Chan 2004 s 1809). 

 

Chan och Chan (2004 s 1819) har studerat vilka av ovanstående kriterier som 

var av störst betydelse vid leverantörsbedömning hos ett industriellt företag. 

Resultatet visade att kvalitet, leverans och kostnad är de viktigaste kriterierna 

vid leverantörsvalet. Dessa följt av service, flexibilitet och innovation. Kvalitet, 

leverans och kostnad stod för 75 % av de viktigaste kriterierna vid 

leverantörsbedömning. I sin tur är kvalitet cirka två gånger så viktig som 

leverans och kostnad, fyra gånger så viktig som service och flexibilitet och 

nästan sju gånger så viktig som innovation. Leverans och kostnad hade nästan 

samma betydelse, leverans var aningen viktigare än kostnad. Service och 

flexibilitet var inte långt ifrån varandra och kan ses ha lika stor betydelse i 

leverantörsbedömningen. Vissa anser till och med att flexibilitet är en typ av 

service, som tillför värde till köpet och som bidrar till långsiktiga relationer. 

Innovation hade relativt lägre betydelse jämfört med de andra fem kriterierna 

(Chan & Chan 2004 s 1819). 
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Wu och Blackhurst (2008 s 4594) menar dock att kriterierna kvalitet, leverans, 

kostnad och service kan vara problematiska att utgå ifrån vid bedömning av 

leverantör. En leverantör kan ha olika nivåer av prestation för olika kriterier. 

Till exempel kan en leverantör erbjuda den bästa kostnaden men samtidigt 

också den sämsta leveranstiden eller kvaliteten, vilket gör valet svårt för 

köparen. Chan och Chan (2004 s 1808) delar denna åsikt och menar att dessa 

kriterier ofta hamnar i konflikt med varandra då det är nästan omöjligt att hitta 

en leverantör som utmärker sig inom alla dessa områden. 

 
Utöver kvalitet, kostnad, leverans och service, som är de mest återkommande 

leverantörskriterierna, tillkommer andra kriterium som forskning kring 

leverantörsbedömning anses vara viktiga (Lambert och Stock 1993). 

 

Specifikation 

Specifikation som kriterium är en förteckning av detaljer, komponenter, 

råmaterial och halvfabrikat från kund till leverantör. Specifikation kan även ha 

avseende på struktur eller för hur ett specifikt arbete skall utföras (Mattsson 

2004). I stort sett alla produkter innehåller specifikationer. Specifikationer kan 

vara både kvantitativa och innehålla information rörande siffror, som till 

exempel antal hästkrafter i en sportbil. Eller så kan de vara kvalitativa och 

innehåller information rörande vad en köpare kan förvänta sig av produkt (Hsee 

et al. 2008 s 952). 

 

Innovation 

Innovation som kriterium innebär en leverantörs tekniska kapacitet, vilja att 

dela teknisk information och leverantörens förmåga att designa nya produkter 

eller göra ändringar i existerande produkter (Chan & Chan 2004 s 1813). Chan 

och Chans tidigare refererade studie påvisar att utifrån kvalitet, kostnad, 
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leverans, service, flexibilitet och innovation var innovation av minst betydelse 

vid leverantörsvalet. Men företag behöver använda sig av framstående 

teknologiskt material och processer för att konkurrera effektivt och bli starka på 

marknaden. Den teknologiska styrka en leverantörs produkter har kan 

underlätta utvecklingen och kompensera för svagheter i design. Därför är det 

viktigt att inkludera innovation som ett viktigt kriterium i 

leverantörsbedömningen (Chan & Chan 2004 s 1821). 

 

Information och kommunikation 

Enligt Enarsson (2006) är integrering och relationer av grundläggande 

betydelse inom supply chain och det är information och kommunikation som 

håller ihop kedjan. Information som kriterium har länge använts av involverade 

aktörer i kedjan för att ta de rätta besluten både på strategisk och på operativ 

nivå. Vikten av god och systematisk kommunikation mellan köpare och 

leverantör i en välfungerande relation är stor. Vissa företag utnyttjar teknologi 

för att kommunicera och framstående metoder för kommunikation är EDI, mail 

och webbportaler (Enarsson 2006). 

 
Finansiell styrka 

Finansiell styrka som kriterium innebär att det är av betydelse för köparen att 

leverantören har god finansiell ställning. Finansiell styrka är en bra indikator på 

en leverantörs långsiktiga stabilitet. En solid finansiell ställning bidrar också till 

att leverantörens prestation kommer upprätthållas samt att produkter fortsätter 

att vara tillgängliga på lång sikt (Kahraman et al. 2003 s 383). 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet som kriterium innebär till vilken grad köparen anser att en 

leverantör har den expertis som krävs för att utföra en uppgift effektivt och 
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reliabelt samt hur leverantören har presterat historiskt (Sen et al. 2008 s 1830). 

Frazier et al. (2009 s 33) talar om graden av tillit hos leverantör samt 

leverantörens reliabilitet och integritetsförmåga. Uppfattning om förtroende 

byggs upp under en längre period som ett resultat av de åtgärder en leverantör 

påvisar ifråga om tillförlitlighet och välvilja (Frazier et al. 2009 s 33). Välvilja 

innebär den grad köparen anser att leverantören har motiv och intentioner som 

främjar köparen (Jambulingam, Kathuria & Nevin 2011 s 41). 

 

Hartmann et al. (2002 s 13) menar att grunden till en bra relation mellan köpare 

och leverantör är förtroende. Med tillit till leverantör uppnås 

konkurrensfördelar, detta genom att transaktionskostnader minskar samt att 

rutiner för informationsbyte förbättras. För att uppnå en framgångsrik relation 

krävs även engagemang, vilket Hartmann et al. (2002 s 13) definierar som ”en 

slags bestående avsikt i att bygga upp och upprätthålla en långsiktig relation”. 

 

Verksamhetsstyrning och certifiering 

Verksamhetsstyrning är enligt Lantz (2008) ett begrepp som kopplas till 

styrning av fysiska mått och metoder. Verksamhetsstyrning fokuserar på 

planering, styrning och utvärdering av ett företag och dess verksamhet (Lantz 

2008). All samhällig verksamhet är enligt Karlström (2006) reglerad med 

hänsyn till lagstiftning och regler. Ett exempel på lagstiftning som företag 

måste följa är Miljöbalken (SFS 1998:808). För att företag skall ha en 

utgångspunkt vad gäller vilka kriterier en leverantör uppfyller, finns ISO till 

hjälp. ISO är en internationell organisation som sätter upp standarder för bland 

annat kvalitet och miljö (Bergman & Klefsjö 2007). ISO räknas som 

tredjepartscertifiering vilket enligt Bergman och Klefsjö (2007) är en tredje 

oberoende part som granskar de uppsatta standarderna som finns inom bland 

annat kvalitet och miljö. 
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Lagertillgänglighet 

Lagertillgänglighet som kriterium avser i vilken grad de produkter köparen vill 

införskaffa finns tillgängligt i lager när de efterfrågas. Det är ett sätt att se 

sannolikheten för att den produkt ett företag vill köpa går att erhållas direkt 

(Mattson 2010). 

 

Produkt och leveransflexibilitet 

Flexibilitet rör både anpassning av produkter och leverans. Leveransflexibilitet 

som kriterium avser i vilken grad en leverantör kan anpassa sig efter ändrade 

önskemål, kunden kanske vill göra ändringar i volymen eller byta de produkter 

som den redan har beställt (Chan & Chan 2004 s 1813). Produktflexibilitet är 

förmågan att hantera anpassade produkter och att möta de kundspecifikationer 

som ställs på dem rörande storlek och design (Vickery, Calantone & Dröge 

1999 s 16). Flexibilitet inom produktion och logistik handlar enligt Mattson 

(2004) främst om volymflexibilitet, produktmixflexibilitet, produktflexibilitet 

och leveransflexibilitet.  

 

Leveransprecision 

Leveransprecision som kriterium avser till vilken grad leverantör kan leverera 

inom överenskommen tid. Både för tidig och för sen leverans räknas som svag 

precision då kostnader kan uppstå om produkterna levereras för tidigt eller för 

sent (Mattson 2010). 

 

Kahraman et al. (2003 s 382) påpekar dock att vissa kriterier kan vara 

opraktiska att gå efter vid val av leverantör. Information exempelvis, kan vara 

svår att samla in, svår att analysera eller så kan det inte finnas tillräckligt med 

tid. Företagets bedömning av kriterier hos leverantör bör vara anpassade till hur 

mycket tid och resurser de har för research. Ibland kan även företag basera sin 
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bedömning på ett antal kriterier som senare visar sig vara oaktuella för en viss 

produkt eller tjänst (Kahraman et al. 2003 s 382). 

 

I tabell 3.1 följer en sammanfattning av de teoretiska leverantörskriterier som 

tagits upp i teorikapitlets referenser.  
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Tabell 3.1 Teoretiska leverantörskriterier  

 
3.5 Relationsnivåer 

Kahraman et al. (2003 s 383) menar att om en leverantör använder kompatibla 

metoder inom verksamhetsstyrning kan en bra relation med köpare 

åstadkommas. En köpare bör ha förtroende för sin leverantörs förmåga att driva 
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företaget då leverantörens kvalitet, service och kostnad påverkas direkt av 

förmågan att uppfylla sina egna behov. Det är också viktigt att en leverantör 

kan hantera sin verksamhets egna resurser genom att exempelvis ha ett 

fungerade informationssystem på företaget och utbildning för sina medarbetare. 

För att få och behålla en lyckad relation med leverantör krävs det att dessa 

kriterier blir uppfyllda (Kahraman et al. 2003 s 383). Sen et al. (2008 s 1833) 

menar att de kriterier som är aktuella för en leverantör har olika betydelse 

beroende på relationen med den köpande parten och integreringsnivån i 

förhållandet. Beroende på om integreringsnivån i relationen är hög eller låg, 

anpassas kriterierna, vilket i sin tur påverkar leverantörsvalet. Nedan följer fem 

relationsnivåer en köpare och säljare kan anta samt vilka kriterier som är av 

störst betydelse i respektive nivå (Sen et al. 2008 s 1833). 

 

Kortsiktig basrelation 

På nivå 1 existerar ingen form av integrering mellan köpare och leverantör och 

relationen är ytlig. Köparen kräver inte att leverantören uppfyller några 

specifika kriterier förutom kvalitet och kostnad. Därför erbjuder leverantören 

endast vad de har blivit ombedda utan att ställa några frågor. Kostnad och 

kvalitet är viktiga kriterier för leverantören på den här nivån (Sen et al. 2008 ss 

1831-33). 

 

Kortsiktig operationell relation 

På nivå 2 existerar logistisk integration i förhållandet mellan köpare och 

leverantör. Leverantören har en viktig roll i köparens konkurrensposition. 

Leverantörens kunnande inom logistik är därför av betydelse på den här nivån. 

Utöver kvalitet och kostnad är även ledtid ett viktigt kriterium (Sen et al. 2008 

ss 1831-33). 
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Cirkulerande operationell relation 

Nivå 3 efterfrågar en operationell integration mellan köpare och leverantör. 

Utöver de kriterierna i tidigare nivåer spelar service och flexibilitet en 

betydande roll. Exempelvis föredras en leverantör som har hög 

flexibilitetsanpassning framför en leverantör som producerar mot lager. 

Kriterier som installationstid och partistorlek är av betydelse (Sen et al. 2008 ss 

1831-33).  

 

Långsiktig taktisk relation 

På nivå 4 är integrationsrelationen mellan köpare och leverantör djupare än hos 

de tidigare nivåerna. Leverantören är villig att erbjuda utbildningsmöjligheter 

för att köparen skall lära sig exakt hur produkten fungerar. Utöver de kriterier 

som gäller för tidigare nivåer är även kriterier som design och 

verksamhetsstyrning av betydelse (Sen et al. 2008 ss 1831-33).  

 

Långsiktig strategisk relation 

Partnerskap mellan köpare och leverantör är aktuell på nivå 5 och parterna har 

en långsiktig och integrerad relation med varandra. Den här nivån kräver en 

hög grad av teknologi. Den höga teknologinivån möjliggör för köpare och 

leverantör att jobba mot samma mål och utbyta information med varandra (Sen 

et al. 2008 ss 1831-33).  

 

Sammanfattningsvis är generella kriterier som exempelvis kostnad och kvalitet 

aktuella i alla relationsnivåer mellan köpare och leverantör. Utöver kostnad och 

kvalitet är företagets produktionsförmåga och prestationshistoria viktiga 

kriterier för nivå 3-5. Verksamhetsstyrning och finansiell styrka är viktiga 

kriterier för nivå 4 och 5 och teknologi är av störst betydelse för nivå 5 (Sen et 

al. 2008 s 1833).  
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3.6 Bedömning vid val av leverantör 

Lambert och Stock (1993) menar att det inte enbart finns ett korrekt sätt att 

bedöma en leverantör på. Den ansvariga för inköp identifierar och 

sammanställer potentiella leverantörer, vilka sedan bedöms och jämförs mot 

varandra (van Weele 2010). De leverantörskriterier som nämndes i 3.5 

leverantörskriterier kan användas som bedömningskriterier vid val av 

leverantör. Företaget kan använda en femgradig skala där 1 = låg rankning och 

5 = hög rankning för att lista leverantörerna och på så sätt kunna bedöma vilken 

som är bäst lämpad (Lambert & stock 1993). 

 

Efter bedömning av leverantör inom varje kriterium skall den ansvarige för 

inköp värdera vilka kriterier som är av högst intresse för företaget. Vilka 

kriterier som väger tyngst skiljer sig mellan olika inköp. Är exempelvis 

tillförlitlighet det viktigaste kriteriet i en specifik situation vid ett specifikt 

inköp, rankas det högst = till exempel 5. Om pris inte skulle vara betydelsefullt 

i en situation, blir pris ett lägre rankat kriterium = till exempel 1. Ett kriterium 

som inte alls är av betydelse blir rankad till 0 (Lambert & stock 1993). 

 

3.7 Utformning av leverantörskriterier 

Ett företag kan utvärdera effektiviteten av ett kriterium genom att bestämma i 

vilken grad den uppfyller kundens behov, hur specifik den är, hur lätt den är att 

förstå och hur praktisk den är att implementera (Kahraman et al. 2003 s 384). 

Sen et al. (2008 ss 1833-35) presenterar en stegmetod företag kan använda sig 

av för att komma fram till vilka kriterier som är av betydelse vid val av 

leverantör, detta genom att utveckla ett tvärfunktionellt team. 
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Figur 3.3 Utformning av leverantörskriterier (Sen et al. 2008 s 1835). 

 

Skapa ett tvärfunktionellt team 

Steg 1 är att skapa ett tvärfunktionellt team för leverantörsval bestående av 

flera kompetenser på företaget. Teamet skall bestämma vilka kriterier som är 

viktiga för en leverantör att uppnå. Leverantörskriterierna påverkar flertalet 

aktiviteter inom ett företag, som exempelvis: lagerhantering, 

produktionsplanering, likviditetsbehov och kvalitet på produkt och service. 

Denna typ av urvalskriterier bestäms i ett tvärfunktionellt team där kunnig 

personal beslutar om en gemensam lösning, som tar hänsyn till de olika åsikter 

som finns inom företagets avdelningar (Sen et al. 2008 ss 1833-35).  

 

Sök möjliga kriterier för leverantörsval 

Steg 2 är att studera vetenskaplig litteratur för att finna teorier om 

leverantörskriterier och vilka faktorer som ingår i dessa. Exempel på sådana 
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kriterier är kvalitet, kostnad, service och tillförlitlighet som har förklarats 

vidare i rubrik 3.4 leverantörskriterier (Sen et al. 2008 ss 1833-35). 

 

Strukturera utsedda kriterier i en hierarki 

I steg 3 skall teamet använda sig av de kriterier de har identifierat utifrån 

teoretisk litteratur. Kriterierna skall rangordnas i en hierarki för att bestämma 

vilket kriterium som är av störst respektive minst betydelse (Sen et al. 2008 ss 

1833-35). 

 

Rangordna utsedda kriterier i hierarkin 

I steg 4 ger varje medlem i teamet uttryck för hur viktigt de tycker varje 

kriterium i hierarkin är. Detta gör medlemmarna genom att använda sig av en 

femsiffrig skala, där 1 representerar låg betydelse och 5 representerar hög 

betydelse. Främsta anledningen till att använda sig av den här metoden istället 

för att jämföra exempelvis två kriterier mot varandra är för att förenkla 

processen då det är många kriterier som behöver jämföras (Sen et al. 2008 ss 

1833-35) 

 

Bestäm integreringsnivå för utsedda kriterier 

I steg 5 skall de viktiga kriterierna som har rankats i steg 4 väljas till den 

integreringsnivå som är aktuell (Sen et al. 2008 ss 1833-35). 

 

I tabell 3.2 följer en sammanfattning av teorikapitlet, tabellen tar upp de mest 

relevanta huvudpunkter som framkommit i kapitlet. 
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Tabell 3.2 Teorisammanfattning 
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3.8 Analysmodell 

I figur 3.4 framgår uppsatsens påbyggda analysmodell. 

 

       
 

 

 

 

 
 

Figur 3.4 Analysmodell 

        Slutsats 
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4. Empiri 
 

I empirikapitlet presenteras empiri om aktiviteterna i Kockums 

leverantörsbedömning samt leverantörskriterier som finns vid bedömning. 

Empirin har erhållits från Kockums strategic sourcer Mikael Rodin, strategiska 

inköpare Eva Lögdberg, inköpare Ingemar Enarsson och Mikael Nordström, 

ansvarig för tekniska specifikationer. Nedan presenteras strukturen på 

empirikapitlet vilket kommer följa frågorna och respektive tillhörande 

teoriavsnitt. 

 

 
 

 
 

4.1 Industriellt inköpsbeteende 

Kockums är ett industriellt företag inom varvsindustrin och påvisar ett 

industriellt inköpsbeteende. Några av deras nuvarande leverantörer är Atlas i 

Tyskland, SAAB i Linköping och MCT Brattberg i Karlskrona, vilka alla 

levererar produkter till Kockums. Kockums är nischade på stora fartyg som 
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säljs till svenska marinen och internationella marina kunder men de har även 

civila kunder, där de underhåller och reparerar mindre fartyg och båtar. Deras 

största kund i Sverige är Försvarsmaktens Materialverk (FMV) inom svenska 

marinen. Kockums måste följa de krav och regelverk som är uttalade av FMV. 

Kunden bestämmer hur slutprodukten skall se ut och vilka funktioner den skall 

uppfylla. Exempelvis ska ubåtarna innefatta produkter som inte ger utslag på 

radar12. Kockums inköp och försäljning innefattar stora mängder pengar, detta 

bland annat för att majoriteten av produkter som används vid produktion är 

anpassade efter de specifika krav som ställs från kund13. 

 

4.2 Kockums leverantörsbedömning 

För att Kockums inköpsansvariga skall kunna påbörja en leverantörsbedömning 

behövs tekniska specifikationer för konstruering av fartyget. Specifikationerna 

kan vara baserade på direktiv från kund vid uppstarten av ett nytt projekt eller 

produktspecifikationer för ett redan pågående projekt. Eftersom företaget styrs 

av de krav kunderna ställer på projekten, skall samma krav även överföras till 

Kockums leverantör i form av specifikationer14. Specifikationerna innehåller 

bland annat de tekniska krav som ställs på produkten. De ansvariga för 

specifikationerna presenterar vilka produkter fartyget behöver och vilka krav de 

skall uppfylla. Tekniska specifikationer rör sig om funktioner som design, 

teknik, form, funktion, förbrukbarhet, material, vattenresistens och 

beröringstålighet15.  

 

Utifrån tekniska specifikationer påbörjas processen med att finna och granska 

potentiella leverantörer. Kockums gör en sökning på marknaden efter 

                                                
12 Rodin, strategic sourcing, intervju 120508 
13 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
14 Lögdberg, strategisk inköpare, intervju 120508 
15 Nordström, ansvarig tekniska specifikationer, intervju 120410 
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potentiella leverantörer och identifierar de som kan leverera den produkt 

Kockums efterfrågar. Detta sker vanligtvis via research på internet. En lista på 

möjliga leverantörer görs. Kockums gör vidare bakgrundsundersökning för att 

få kännedom om hur de presterat historiskt, vilket brukar sker via internet. Hur 

noga varje leverantör granskas i det här stadiet beror på antalet tillgängliga 

leverantörer. Om det finns få möjliga leverantörer på marknaden gör Kockums 

en mer grundlig bedömning. Detta eftersom Kockums förhandlingsposition 

minskar och beroendet av leverantör ökar ju färre leverantörer eller 

substitutprodukter som finns tillgängliga på marknaden16.  

 

Efter att leverantörerna har granskats skickas ett frågeformulär ut till dem 

återstående. Frågeformuläret gör att Kockums får en klarare och bättre bild av 

leverantörerna vilket underlättar beslutsprocessen vid val av leverantör17. 

Frågeformuläret innehåller flera frågor rörande bland annat leverantörernas 

verksamhet, rutiner och processer (bilaga 2). Leverantörerna blir även ombedda 

att besvara frågor om deras vision, mål, värderingar och eventuella 

certifieringar som till exempel ISO 9001. Kockums har certifieringar och 

strävar efter att hitta leverantörer med någon form av verksamhetsstyrning 

(bilaga 6). Därför ställs frågor rörande verksamhetsstyrning, struktur och 

ledarskap på det potentiella leverantörsföretaget. Vidare vill Kockums få 

information om leverantören har dialog med sin personal, antal anställda, 

diskriminerings- och jämställdhetsfrågor samt frågor om arbetsmiljö. Slutligen 

ställs frågor rörande produktion, planering, leveranstid samt hur de meddelar 

sina kunder vid eventuella förseningar i produktion och leverans (bilaga 2). 

Denna utvärdering görs för att få en tydlig bild av leverantörsföretaget och 

vilken ställning de har i olika frågor. Frågeformulärens svar bedöms sedan av 

                                                
16 Rodin, strategic sourcing, intervju 120508 
17 Lögdberg, strategisk inköpare, intervju 120508  
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Kockums med poäng från 1-3. 1 bedöms som mindre bra, 2 som bra och 3 som 

mycket bra. Därefter görs en sammanställning av varje enskild leverantör. 

Detta tillvägagångssätt gör att Kockums kan mäta leverantörernas svar och det 

möjliggör jämförelse mellan leverantörerna. Kockums använder sig av 

certifieringsföretag för att se till så att informationen leverantören uppgett om 

sin verksamhet stämmer. Certifieringsföretag har redan kontrollerat 

verksamheten hos leverantör och Kockums kan få den information de behöver 

för att försäkra sig om att leverantören har svarat sanningsenligt. Därför 

genomför Kockums inga personliga besök hos potentiella leverantörer, vilket 

gör att de sparar tid. Personliga besök görs vanligtvis hos leverantörsföretag de 

redan har ett avtal med, detta då de vill se utveckling hos och med 

leverantören18. 

 

De svar som erhålls ligger till grund för bedömning och huruvida leverantören 

blir godkänd utifrån de krav som Kockums har. Kraven som beslutet grundar 

sig på är baserade på leverantörskriterier som kvalitet, leverans, kostnad, 

service, specifikation, produkt och leveransflexibilitet, innovation, information 

och kommunikation, finansiell styrka, tillförlitlighet, verksamhetsstyrning, 

certifiering och säkerhet. Om leverantören inte godkänns skickas ett nytt 

frågeformulär ut med begäran om förtydligande eller förfrågan om hur 

leverantören skall åtgärda det som inte uppfyller Kockums krav. Om 

leverantören godkänns sker en klassificering i grupperna A-D, baserat på vilken 

produkttyp det rör sig om och de kriterier som nämndes ovan kalkyleras med i 

bedömningen (bilaga 3). Klassificering av leverantör förklaras mer utförligt i 

avsnitt 4.5 ”Kockums bedömning vid val av leverantör”.  

 

                                                
18 Lögdberg, strategisk inköpare, intervju 120508 
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Till de återstående leverantörerna skickas en offertförfrågan, RFQ, där de 

tekniska specifikationer som kommer från kund eller specifikationer rörande en 

specifik produkt från ett pågående projekt framgår. En RFQ skickas för att 

leverantörerna ska kunna se vilka specifika krav Kockums ställer på dem. 

Svaren granskas och en sammanställning görs på de återstående leverantörer 

som uppfyller Kockums kriterier. Med de leverantörer som valts ut sker en 

vidare förhandling och den leverantör som har bäst erbjudande i form av bland 

annat kvalitet, leverans och pris till det valda projektet blir vald. Det är i 

nuläget inte flera inköpare från olika avdelningar som gemensamt tar 

leverantörsbeslutet. Beroende på hur stort inköpet är sker val av leverantör 

vanligtvis av endast en inköpare. Detta har i sin tur resulterat i att en gemensam 

referensram rörande vilka kriterier som ställs hos Kockums leverantör saknas19. 

 
I figur 4.1 sammanfattas aktiviteterna i Kockums leverantörsbedömning. 

 
 

Figur 4.1 Kockums leverantörsbedömning  
 

                                                
19 Lögdberg, strategisk inköpare, intervju 120508 
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4.3 Kockums leverantörskriterier 

Enarsson menar att de kriterier som ställs på leverantör vid bedömning är 

kopplat till vilken typ av produkt som skall köpas in. Kriterierna är även 

kopplade till vilken relation Kockums har med leverantör. Ifall den produkt 

som skall köpas in är av strategisk innebörd och påverkar företagets 

konkurrensposition ställs fler kriterier på leverantör, eftersom relationen är 

långsiktig och strategisk. Ifall produkten är av en mer enkel karaktär ställs färre 

och lägre kriterier på leverantör då de inköpta produkterna inte har någon större 

påverkan på företaget och dess ekonomiska situation. Relationen definieras då 

av ett kortsiktigt slag20. 

 

Enarsson menar att det främst finns två typer av produkter som köps in från 

leverantör. Det ena är standardprodukter eller lätt anpassade standardprodukter. 

Vid köp av standardprodukter, som till exempel skruv och mutter, krävs mindre 

research och leverantören behöver uppfylla färre kriterier. Standardprodukter 

som skruv och mutter har ingen påverkan på företaget. Skulle en leverans utebli 

uppstår inte några större kostnader och Kockums blir inte utsatt för någon 

ekonomisk risk. Relationen med leverantör av standardprodukter identifieras av 

en mer kortsiktig karaktär eftersom samarbetet endast involverar att beställa 

produkt, erhålla produkt och godkänna den med en signatur. Någon vidare 

planering eller uppföljning sker inte med en leverantör av standardprodukter 

som skruv och mutter. En leverantör av lätt anpassade standardprodukter har 

liknande kriterier att uppfylla. Skillnaden är att vid inköp av lätt anpassade 

standardprodukter krävs mer research och uppföljning med leverantör och 

därför är relationen till viss del mer utvecklad än med standardprodukter. 

Exempel på lätt anpassade standardprodukter som omfattar sådana 

förutsättningar är inredningsmöbler för fartyg. Inredningsmöbler har ingen 
                                                
20 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
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större påverkan på företaget men kräver mer planering då de ska anpassas till 

ett specifikt fartyg21. 

 

Den andra typen av produkt som köps in från leverantör är av anpassat slag. 

Anpassade produkter kan vara i form av lätt projektanpassade produkter eller 

produkter vars egenskaper till hundra procent har anpassats till ett specifikt 

projekt. Leverantörer till produkter av projektanpassat slag skall uppfylla 

betydligt fler kriterier än vid standardprodukter. Detta då de projektanpassade 

produkterna vanligtvis har en mer betydande roll för ett specifikt projekt, då 

relationen de ingår med leverantör, är av en mer omfattande karaktär. 

Projektanpassade produkter har någon form av strategisk innebörd för 

företaget. Hur stor strategisk innebörd en projektanpassad produkt har är 

kopplat till vilken typ av produkt som skall köpas in. Ett exempel på en lätt 

projektanpassad produkt som omfattar sådana förutsättningar är elkontaktor 

som har anpassats för att fungera på ett specifikt fartyg. Den strategiska 

innebörden för en elkontaktor är dock låg och relationen med leverantör av en 

elkontaktor kan vara både kortvarig eller långvarig beroende på projekt. En 

elkabel är ett exempel på produkt av mer anpassad karaktär än elkontaktor. Det 

krävs en insatt och kunnig leverantör för att konstruera en elkabel som kan 

alstra ström till ett specifikt fartyg. Relationen med en leverantör av elkabel är 

mer långsiktig eftersom det krävs ett större samarbete i form av planering, 

uppföljning och service. Ett annat exempel på projektanpassad produkt är en 

radar som kännetecknas av höga teknologiska anpassningskrav. En leverantör 

till radar behöver samarbeta med Kockums i form av noggrann planering från 

starten av ett projekt. Relationen består då av ett långsiktigt och strategisk 

samarbete. Vid försäljning av ubåtar till marinen har Kockums kravet på sig att 

tillverka radar som är av senaste teknologi, vilket kräver att leverantören 
                                                
21 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
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behöver vara involverad innan någon form av konstruktion kan ske. Detta 

eftersom leverantörens produkter har en betydande roll för konstrueringen. Av 

de produkter som exemplifierats har radar störst strategiska innebörd för 

företaget då den påverkar Kockums konkurrensposition. Skulle någonting gå 

fel i planerna kan Kockums ekonomiska situation påverkas, då radar är en 

betydelsefull produkt för ett projekt. Därför är relationen mellan Kockums och 

leverantör mer invecklat och fler kriterier ställs på en leverantör av radar än en 

leverantör av till exempel skruv och mutter22. 

 

Tabell 4.1 ger exempel på ett antal av Kockums produkter som används vid 

byggnation av fartyg och ubåtar samt ifall produkterna har kortsiktig eller 

långsiktig användning.  

 

Exempel på Kockums produkter  

Standardprodukter – kortsiktigt Skruv och mutter 

Lätt anpassade standardprodukter - 

kortsiktigt 

Inredning 

Lätt projektanpassade produkter - 

kort/långsiktigt 

Elkontaktor 

Projektanpassade produkter - 

långsiktigt 

Elkabel, Radar  

 

Tabell 4.1 Exempel på Kockums produkter23 

 

Oavsett vilken produkt det rör sig om vid anpassade produkter är följande 

rangordning av leverantörskriterier viktigast för Kockums: 1:a prioritering 

                                                
22 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
23 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
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kvalitet, 2:a leveranstid, 3:e prioritering är kostnad och 4:e är service. 

Kriterierna nedan är främst riktade mot leverantörer som företaget skall ha en 

längre relation med och vars produkter har en mer betydande roll för projektet 

än vad exempelvis en standardprodukt har24.  

 

Kvalitet 

Vid leverantörsbedömning är kvalitet ett kriterium en leverantör skall uppfylla. 

Kriterierna för kvalitet är bland annat att de ska vara vatten, brand, damm och 

stötresistenta. Vattenresistans innebär att produkterna skall klara av påverkan 

från vatten. Med brandresistans menas om brand uppstår skall inte produkterna 

utsöndra giftiga gaser. Stötresistans innebär att produkterna inte förstörs om de 

blir tappade i marken eller utsätts för tryck25. Produkterna skall dessutom vara 

fria från defekter då det resulterar i stora omställningar och tidsuppskjutningar i 

projekt. Tidsuppskjutningar uppstår då produkter som levererats och innehåller 

defekter måste skickas tillbaka vilket innebär förseningar i produktion26. 

Kockums strävar efter att producera fartyg och ubåtar av hög teknologisk 

standard. Därför är det av betydelse för företaget att leverantörens produkter 

uppfyller hög kvalitet. Går någonting sönder ute till sjöss på grund av dålig 

kvalité uppstår stora komplikationer i form av tid, pengar och resurser27.  

 

Leverans 

Leveranstid är ett annat kriterium för Kockums då produkterna måste komma 

fram i tid så att de kan ställas samman i produktionen. De vill inte behöva 

spendera extra tid och resurser för att försäkra sig om att produkter kommer 

fram i rätt tid. Ur ett tidsmässigt perspektiv är det viktigt att både Kockums och 

                                                
24 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
25 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
26 Lögdberg, strategisk inköpare, intervju 120508 
27 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
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deras leverantörer håller vad som står i de framförhandlade avtalen gällande 

leveranstider. Detta på grund av att aktuella projekt inte ska blir drabbade av 

förseningar vilket innebär extra kostnader28. Enarsson menar att oftast kan inte 

leveranstid avtalas bort. Exempelvis kan företaget få erbjudanden om rabatterat 

pris men med villkor om längre leveranstid. Eftersom projekten skall bli klara 

inom en given tidsram kan Kockums vanligtvis inte acceptera ett sådant 

anbud29. 

 

Kostnad 

Kostnad som leverantörskriterium innefattar för Kockums pris på inköpta 

produkter. Kockums tar hänsyn till projektets budget vid val av leverantör och 

behöver därför även ta hänsyn till kostnaden för produkt. Men kostnad får inte 

vara det avgörande momentet vid val leverantör. Det är av högre prioritet för 

Kockums att leverantören uppfyller de kriterier som finns rörande kvalitet, 

leverans och flexibilitet då dess kriterier har större påverkan på köpet. Sedan är 

kostnad som kriterium även relaterat till vilken typ av produkt det rör sig om. 

För standardprodukter som exempelvis skruv och mutter är kostnad det 

viktigaste kriteriet vid val av leverantör. Men för projektanpassade produkter 

där specifikationerna för produkt är på en mer detaljriknivå, blir istället kvalitet 

det avgörande kriteriet som styr valet av leverantör30. 

  

Service 

För Kockums räknas servicekriterier till bland annat installation av maskiner 

och kundservice. Kockums tar hänsyn till service vid val av leverantör, men 

Enarsson menar att service inte har lika hög prioritering som andra kriterier. 

                                                
28 Lögdberg, strategisk inköpare, intervju 120508 
29 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
30 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
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Kriterier som kostnad, hur snabbt någonting kan leveras levereras, hur mycket 

produkten kan anpassas eller kvaliteten på produkten har högre prioritering vid 

val av leverantör31. 

 

Specifikation 

Ett kriterium är att leverantör svarar på inköparens specifikationer samt att de 

svaras på inom utsatt tid (bilaga 6). Kockums anser inte att de behöver lägga 

ner extra tid och resurser för leveransbevakning samt för att försäkra sig om att 

rätt produkter levereras i rätt tid till rätt kvantitet. Därför är servicekriteriet som 

nämndes ovan av betydelse då Kockums kräver att en leverantör har tillräckliga 

resurser för att hantera deras orders och tillgodose den service och kompetens 

som efterfrågas32. 

 

Produkt och leveransflexibilitet 

Flexibilitet hos leverantör är viktigt för Kockums. Både när det rör sig om 

leverantörens leveransflexibilitet - hur snabbt de kan leverera, men även deras 

produktflexibilitet - hur mycket leverantören kan anpassa produkter. Då många 

av Kockums inköpta produkter är anpassade för att stämma överens med 

enskilda projekt, är det svårt att få dem direkt från lagret vid beställning. Därför 

är lagertillgängligheten hos leverantör låg och i vissa fall obefintlig. 

Produkterna måste anpassas efter projektets behov vid beställning och detta tar 

tid. Vanligtvis brukar Kockums leverantörer vara flexibla och villiga att 

anpassa sig efter ändrade önskemål och godkänna ändring i beställning, så 

länge de får betalt för de omkostnader som tillkommer 33. 

 

                                                
31 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
32 Lögdberg, strategisk inköpare, intervju 120508 
33 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
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Innovation 

Ett kriterium är att en leverantör är i teknisk framkant. Då Kockums själva 

strävar efter att använda sig av den senaste teknologin till sina fartyg och ubåtar 

ställer de liknande kriterium på leverantörer. De vill att deras leverantörer satsat 

på innovation och forskning för att driva teknologin framåt, på så sätt erhåller 

företaget teknologiskt uppdaterade produkter av leverantören34. Ytterligare ett 

kriterium är att en leverantör skall ha personal som är tekniskt kunnig, de skall 

veta exakt vad det är för typ av produkter de säljer35. 

 

Information och kommunikation 

Information och kommunikation är av betydelse vid val av leverantör. För att få 

bedömas som potentiell leverantör åt Kockums är ett leverantörskriterium att ha 

tillgång till internet och kunna kommunicera via webbportaler. Företaget kräver 

fullständigt svar på de specifikationer som finns på deras offerter och ett sätt att 

utföra detta på är genom internet. De vill ha rättfärdig information från början 

för att minimera onödiga resurser på korrigering av eventuella fel. Företaget 

strävar även efter att kommunicera vilka kriterier de har till sina leverantörer36.  

 

Finansiell styrka 

Det är av betydelse att en leverantör har finansiell styrka och de resurser som 

krävs för att klara av en beställning och genomföra den på bästa möjliga sätt. 

Om leverantören saknar en stark finansiell grund ökar risken for konkurs. Om 

leverantörsföretaget går i konkurs blir Kockums utsatta för en ekonomisk risk 

och kan förlora investerade pengar37.  

 

                                                
34 Lögdberg, strategisk inköpare, intervju 120508 
35 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
36 Rodin, strategic sourcer, 120508 
37 Lögdberg, strategisk inköpare, intervju 120508 



 

 

 

  67 (131) 
 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är av betydelse för Kockums. Kockums vill kunna lita på de 

leverantörer de har. Leverantören skall inte delge information om Kockums och 

deras samarbete och leverantören skall inte heller dra sig ur det överenskomna 

avtalet. Enarsson menar att han litar på de leverantörer han har idag, flera av de 

befintliga leverantörer som han har kontakt med har Kockums haft ett långt 

samarbete med38. 

 

Verksamhetsstyrning och certifiering 

Leverantörens verksamhetsstyrning är ett leverantörskriterium för Kockums. 

Kockums vill veta hur många utvecklingssamtal som sker och om det sker på 

årsbasis, för att få en bild av hur verksamheten styrs. Faktorer som 

diskrimineringspolicy och jämställdhetspolicy är även det av betydelse (bilaga 

2). Det finns även leverantörskriterier rörande specifika miljöaspekter. Det är 

viktigt att leverantören är miljöcertifierad, dock är det inte ett krav att 

leverantören har samma ISO-certifieringar som företaget själv39. 

 

Säkerhet 

Hög säkerhet är av betydelse för Kockums. Mycket av det företaget har i ägo 

och utvecklar är säkerhetsklassat och får inte göras offentligt40. En del 

leverantörer får ingå avtal med Kockums där de ger löfte om att inte 

vidarebefordra vad Kockums har beställt. Detta då vissa produkter har hög 

säkerhetsklassning exempelvis produkter med koppling till svenska marinen41. 

 

 

                                                
38 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
39 Lögdberg, strategisk inköpare, intervju 120508 
40 Lögdberg, strategisk inköpare, intervju 120508 
41 Enarsson, inköpare, intervju 120508 
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Lagertillgänglighet, produkt och leveransflexibilitet 

Att vara flexibel som leverantör är ett kriterium för Kockums. Flexibilitet i 

form av hur snabbt de kan leverera sina produkter och hur mycket de kan 

anpassa produkter. Då Kockums verksamhet främst består utav konstruering av 

fartyg och ubåtar, är de produkter de köper av sina leverantörer oftast 

specialanpassade. De är specialanpassade till olika projekt och därför är det 

svårt att få dem direkt från lagret vid beställning. På grund av detta är 

lagertillgängligheten hos leverantören oftast låg och i vissa fall obefintlig. De 

måste anpassas efter projektets behov och detta tar tid. Produktflexibilitet 

tangerar även leveransflexibilitet hos leverantör. Leveranstiden skiljer sig 

mellan produkter då vissa är delvis anpassade och andra är helt anpassade. 

Desto fler anpassningar som behöver göras på produkt, desto större kostnad 

tillkommer och desto mindre blir leveransflexibiliteten. Detta då fler 

anpassningar resulterar i högre kostnader och mindre leveransflexibilitet42. 

 

I tabell 4.2 Kockums leverantörskriterier följer en sammanfattning av Kockums 

leverantörskriterier som tagits upp empirikapitlet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
42 Lögdberg, strategisk inköpare, intervju 120508 
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Leverantörskriterier utifrån empiriska referensramar 
Kvalitet 
Leverans 
Kostnad 
Service 
Specifikation 
Produkt och leveransflexibilitet 
Innovation 

   Information och kommunikation 

   Finansiell styrka 

   Tillförlitlighet 

Verksamhetsstyrning och certifiering  
Säkerhet 
Lagertillgänglighet, produkt och leveransflexibilitet 
 

 
Tabell 4.2 Kockums leverantörskriterier 

 
4.4 Relationer 

Antal konkurrenter som tillverkar fartyg och ubåtar på den svenska marknaden 

är låg. Rodin menar att Kockums är ensamma i Sverige med att erbjuda fartyg i 

sitt slag och de är svenska marinens enda leverantör av fartyg och ubåtar. 

Rivalitet på den globala marknaden råder, då det finns ett flertal andra 

leverantörer av fartyg i den bemärkelse Kockums konstruerar43. Några av de 

största konkurrenterna är DCNS, Damen och CMN (bilaga 4).  

 

Tillförlitligheten är hög då de flesta leverantörsrelationer som finns i dagsläget 

är långsiktiga och Kockums har ett långt samarbete med dem. Historiskt har 

Kockums ett register på cirka 10 000 leverantörer och med ett flertal av dessa 

har relationen sträckt sig ända upp till 20 år. Det är en nödvändighet då det inte 

är lätt att hitta leverantörer som kan leverera utefter de krav Kockums kunder 
                                                
43 Rodin, strategic sourcing, intervju 120202 
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har, vilket är anpassade produkter för konstruktion av fartyg. Anpassade 

produkter kräver mycket tid och resurser för att byta leverantör, och därför vill 

Kockums uppnå en långsiktig relation med vald leverantör44. 

 

Kockums har idag ett nära samarbete med sina leverantörer och det finns en 

vilja att hjälpa dem utvecklas. I dagsläget utvärderar Kockums sina befintliga 

leverantörer genom att utvärdera svaren de fått på inköpsbegäran och 

orderbekräftelse samt antalet reklamationer. Ser de ett tydligt mönster i form av 

reklamationer och avvikelser kan de utföra besök hos leverantör för att se 

processen på plats. Då kan de komma med förbättringsförslag till leverantören 

och hjälpa varandra utvecklas. Detta skall vara något som gynnar både 

Kockums och den befintliga leverantör de samarbetar med45.  

 

4.5 Kockums bedömning vid val av leverantör 

Vid val av nya leverantörer delar Kockums in sina potentiella leverantörer i 

olika klasser baserat på produkttyp. Vid bedömning av dessa potentiella 

leverantörer tas ett antal frågeställningar och aspekter med i bedömningen, med 

underlag från det frågeformulär som skickas ut till leverantörerna (bilaga 2). 

Kockums klassificerar sedan dessa potentiella leverantörer i klasserna A, B, C 

eller D (bilaga 3). De frågeställningar som tas med i bedömningen är:  

”Värde – Hur stort är inköpsvärdet i förhållande till totala inköpsvärdet på 

Kockums?” (bilaga 3) 

”Risk – Hur stor är den ekonomiska risken?” (bilaga 3) 

”Monopol – Finns det fler leverantörer på marknaden som tillhandahåller 

produkterna?” (bilaga 3) 

”Komplexitet – Hur lätt är det att byta leverantör?” (bilaga 3) 

                                                
44 Lögdberg, strategisk inköpare, intervju 120508 
45 Rodin, strategic sourcing, intervju 120202 
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En klass A leverantör kännetecknas av en hög kommersiell affärsrisk. Det finns 

få alternativa leverantörer av produkten på marknaden och det är svårt att byta 

leverantör. Slutprodukten kännetecknas av strategiskt känsliga produkter 

(bilaga 3). 

 

En klass B leverantör kännetecknas av en mindre kommersiell affärsrisk. Det 

finns ett begränsat antal alternativa leverantörer tillgängliga på marknaden och 

det kan ta tid att byta leverantör. En klass B leverantör levererar en 

projektanpassad produkt som ingår i slutprodukten. Det är en någorlunda 

komplex produkt (bilaga 3). 

 

En klass C leverantör har ingen större kommersiell affärsrisk. Det finns flera 

leverantörer på marknaden. Produkten är en standardprodukt och ingår i 

slutprodukten (bilaga 3). 

 

En klass D produkt har ingen kommersiell affärsrisk. Produkten ingår inte i 

slutprodukten utan är snarare till för administrativa ärenden (bilaga 3). 

 

I tabell 4.3 följer en sammanfattning av empirikapitlet, tabellen tar upp de mest 

relevanta huvudpunkterna som framkommit i kapitlet. 
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Tabell 4.3 Empirisammanfattning 



 

 

 

  73 (131) 
 

4.6 Analysmodell  

I figur 4.2 framgår uppsatsens påbyggda analysmodell.  

 

      
 

 

 

 

 
 

Figur 4.2 Analysmodell 
 

        Slutsats 
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5. Analys 
 

I uppsatsens analyskapitel ställs mönstret i teorin mot mönstret i empirin, för 

att identifiera och förklara möjliga likheter och skillnader. Strukturen på 

analyskapitlet kommer följa problemfrågorna. 

 

 
 

 
 

 

5.1 Vilka aktiviteter ingår i Kockums leverantörsbedömning? 

Första steget i inköpsprocessen är att få in specifikationer för produkten (van 

Weele 2010). Kockums specifikationer blir till genom vägledning av kund och 

projektledning där de har kommit fram till vilka specifikationer som är viktiga 

för inköpet. Lambert & Stock (1993) menar att det är viktigt att rätt information 

finns med från start så att det resulterar i rätt output. Under intervjuerna med 

Kockums framkom betydelsen av att leverantörer får rätt information i ett tidigt 

skede så att resterande aktiviteter inte blir försenade eller långdragna. 

Leverantörerna som blir utvalda av Kockums skall vara medvetna om säkerhet 

och säkerhetsklassningen kring de produkter de skall leverera. Kockums 

efterfrågade produkter hos leverantör är vanligtvis anpassade, vilket ställer krav 

på Kockums inköpare gällande rätt information. Van Weeles och Kockums 
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leverantörsbedömning har återigen illustrerats i figurerna 5.1 och 5.2 nedan för 

att möjliggöra en lättare jämförelse.  

 

 
Figur 5.1 Van Weeles leverantörsbedömning 

 
 

 
Figur 5.2 Kockums leverantörsbedömning  
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Första steget i van Weeles leverantörsbedömning är granskning av potentiella 

leverantörer på marknaden (se figur 5.1). Första aktiviteten i Kockums 

leverantörsbedömning (se figur 5.2) är granskning av potentiella leverantörer. 

Detta följs av aktivitet två, skapandet av en lista med potentiella leverantörer. 

Van Weeles första aktivitet återspeglas i Kockums leverantörsbedömning. I den 

andra aktiviteten i van Weeles (2010) beskrivning av leverantörsbedömning 

skickas ett frågeformulär till leverantör som skall ge företaget en bild av 

leverantörens verksamhet. I teorin talas det även om att företagsbesök kan ske 

för att få en bättre bild av prestandan på företag (van Weele 2010). Kockums 

avstår från företagsbesök vid val av ny leverantör. Istället skickar de i nästa 

aktivitet, i enlighet med van Weeles (2010) beskrivning av 

leverantörsbedömning ett frågeformulär till de potentiella leverantörerna. 

Frågeformuläret skall ge bakgrundsinformation och se ifall de har de kvaliteter 

som krävs för ett samarbete för den aktuella produkten. Anledningen till att 

Kockums avstår från besök är för att processen med att besöka alla potentiella 

leverantörer tar för lång tid. Tid som bland annat skulle kunna användas för att 

minska ledtiden till slutkund. Kockums använder sig i istället av det utskickade 

frågeformuläret. En av frågorna berör certifiering. Denna uppgift ligger även 

den till grund för att Kockums inte gör personliga besök hos potentiella 

leverantörer. De litar på beslutet från certifieringsföretagen, vilka sätter 

standard för hur till exempel kvaliteten skall vara. Bergman och Klefsjö (2007) 

beskriver organisationer som kan hjälpa företag bestämma vikten av kriterier 

för leverantör, vilket kan vara till hjälp för den köpande parten. Ett exempel på 

en sådan organisation är ISO. 

 

Nästa aktivitet i van Weeles bedömning är att göra en lista med de leverantörer 

som är bäst kvalificerade för att utföra en uppgift. Van Weele (2010) redogör 

att de som har bäst meriter brukar vara först på listan. Detta sker även i 
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Kockums fjärde aktivitet i leverantörsbedömningen, efter bedömning av svaren. 

Van Weele (2010) redogör att en informationsförfrågan (RFI) skickas till 

återstående leverantörer i leverantörsbedömningen. En informationsförfrågan 

saknades i Kockums beskrivning av leverantörsbedömning eftersom Kockums 

inte gör någon vidare genomförlig granskning av tidigare referenser vid 

bedömning. Kockums skickar endast ut frågeformuläret och avstår från en 

informationsförfrågan. Nästa aktivitet som följer i Kockums bedömning är 

istället att de skickar ut en offertförfrågan direkt till de leverantörer som är kvar 

efter bedömning av frågeformulärets svar. 

 

Van Weeles (2010) nämner även att en leverantörsbedömning granskar 

svagheter hos leverantör och förslag till förbättring ges. Detta händer till viss 

grad hos Kockums beroende på antal leverantörer som finns tillgängliga på 

marknaden. Om endast en leverantör finns tillgänglig, erbjuder Kockums 

förslag till förbättring eftersom de slutligen kommer att behöva ingå en relation 

med leverantören. Detta eftersom något annat alternativ för den produkt 

Kockums söker inte finns tillgänglig på marknaden. 

 

Enligt van Weele (2010) är den aktivitet som följer att den köpande parten gör 

en offertförfrågan, vilket möjliggör en jämförelse mellan leverantörerna. Detta 

gör även Kockums. Kockums vill att en potentiell leverantör hundraprocentligt 

svarar inom tidsramen på de specifikationer som står på offerten så att 

leverantörerna sedan skall kunna jämföras. Kockums vill inte behöva spendera 

extra tid för att försäkra sig om att produkter kommer fram i rätt tid. Enligt 

Enarsson (2006) är vikten av god kommunikation mellan köpare och leverantör 

stor vilket sammanfaller med Kockums önskan om rättfärdig information från 

start för att minimera onödiga resurser på korrigering av fel. 
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I nästa stadium granskas aspekter som teknik, logistik, kvalitet och det legala 

hos de leverantörer som är kvar (van Weele 2010) men någon förhandling med 

de potentiella leverantörerna sker inte här utan det sker istället i nästa steg av 

inköpsprocessen, med den slutgiltigt valda leverantören. Kockums har istället 

förhandlingar innan det slutgiltiga beslutet tas, då de utvärderar den leverantör 

som ger bäst erbjudande rörande kvalitet, pris och leverans baserat på det 

underlag dem har. En märkbar skillnad i Kockums och van Weeles 

leverantörsbedömning går att påvisa i förhandlingsstadiet. För Kockums sker 

förhandling av kvalitet/kostnad/leverans innan ett slutgiltigt val av leverantör 

har gjorts och är därför en del av leverantörsbedömningen. I van Weeles (2010) 

inköpsprocess sker förhandling med leverantör senare i inköpsprocessens tredje 

steg och är därför inte en del av leverantörsbedömning och leverantörsval. 

 
5.2 Vilka leverantörskriterier är viktiga vid Kockums leverantörsbedömning? 

Ett moment i leverantörsbedömning är de kriterier som både potentiella och 

befintliga leverantörer måste uppfylla, för att bli utvald som leverantör åt 

Kockums. Sen et al. (2008 s 1828) menar att kriterier för leverantörsbedömning 

påverkar bland annat företagets konkurrensposition och strategi. Enligt Lambert 

och Stock (1993) är kvalitet, kostnad, leverans och service av störst betydelse 

för företag vid inköp. För Kockums är kvalitet vanligtvis viktigt men de har 

fortfarande kostnadsmål från kund de måste ta hänsyn till. Chan och Chan 

(2004 s 1813) menar att kvalitet skall vara en input som frambringar 

tillförlitliga produkter. Lambert och Stock (1993) menar att produkter av högre 

kvalitet som är dyrare håller oftast under en längre period och bidrar då 

långsiktigt till lägre kostnader. Detta överensstämmer på Kockums då företaget 

inte vill bli i behov av att skicka tillbaka avvikande produkter. De strävar även 

efter kvalitet för att produkterna de köper in skall bibehålla i många år. 

Beroende på vilken produkt det handlar om och hur viktig produkten är för 
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projektet kan avvikelser i kvalitet leda till konsekvenser för företaget. 

Konsekvenserna kan vara tidsfördröjningar som innebär höga kostnader och 

risker. Enligt inköpare Enarsson är kvalitet det viktigaste kriteriet vid val av 

leverantör. 

 

Leverans innefattar en leverantörs vilja och förmåga att påskynda en order och 

hur snabbt en leverantör kan leverera (Mattson 2010). Enligt Enarsson är 

leverans det näst mest betydelsefulla kriteriet för Kockums. Anledningen till 

detta är att Kockums måste ha sina produkter i tid. Det är viktigt att Kockums 

leverantörer möter de deadlines som finns, annars finns det risk att projekten 

blir fördröjda. Wu och Blackhurst (2008 s 4594) gav som exempel att en 

leverantör kan erbjuda den bästa kostnaden men samtidigt också den sämsta 

leveranstiden. Detta erbjudande är inte aktuellt för Kockums projekt, då 

leveranstid är av betydelse. Om de exempelvis skulle bli erbjudna ett rabatterat 

pris men med en längre leveranstid, skulle Kockums inte kunna acceptera det 

eftersom ett projekt inte kan senareläggas och måste bli klart i tid för kundens 

räkning. 

 

Chan och Chan (2004 s 1813) definierar teknisk innovation som förmågan att 

designa nya produkter eller göra ändringar i existerande produkter. Företag 

behöver enligt Chan och Chan (2004 s 1813) använda sig av framstående 

teknologiskt material för att vinna över sina konkurrenter. Den teknologiska 

styrka en leverantörs produkter har kan underlätta utvecklingen och 

kompensera för svagheter i design (Chan & Chan 2004 s 1821). Då Kockums 

strävar efter att konstruera fartyg och ubåtar i teknologisk framkant, är 

innovation i enlighet med Chan och Chan (2004 s 1821) ett kriterium för några 

av Kockums leverantörer av projektanpassade produkter. Chan och Chan (2004 

s 1813) påvisade att innovation var av minst betydelse av alternativen kvalitet, 
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leverans, kostnad, service och flexibilitet vid leverantörsval, men att företag 

fortfarande behöver använda sig av det bästa teknologiska materialet, för att 

skapa högteknologiska produkter. I enlighet med Chan och Chan (2004 s 

18163) kan Kockums åstadkomma detta genom att leverantörer förser företaget 

med högkvalitativa produkter som kompletterar deras slutprodukt. 

 

Enarsson (2006) menar att kommunikationen mellan köpare och leverantör är 

viktig i en väl fungerande relation. Många företag använder teknologi för att 

kommunicera, som till exempel genom EDI, e-mail och webbportaler. Eftersom 

Kockums är i process med att uppdatera företaget för att anpassa sig efter 

marknadens förändrade krav, är ett uppdaterat informations och 

kommunikations system av betydelse för dem. Då teknologin för information 

och kommunikation på senare årtionden har utvecklats är det viktigt för 

Kockums att deras leverantörer är uppdaterade och kommunicerar via internet, 

för att skapa och upprätthålla en välfungerande relation. 

 

Kahraman et al. (2003 s 383) menar att det är viktigt att leverantören har en god 

finansiell styrka då finansiell styrka är ett tecken på långsiktig stabilitet, vilket 

även återspeglas hos Kockums leverantörskriterier. Anledningen till att 

Kockums har finansiell styrka som kriterium är att den ekonomiska risk 

Kockums utsätts för minskar ifall en leverantör har god finansiell styrka. Om 

leverantören går i konkurs riskerar Kockums att inte få sina produkter och 

förlora pengar.  

 

Enligt Frazier et al. (2009 s 33) byggs förtroende upp under en längre period 

genom att en leverantör visar tillförlitlighet och välvilja. För att åstadkomma 

tillit menar Hartman et al. (2002 s 13) att engagemang krävs från både köpare 

och leverantör. Genom att båda parter är inställda på att ha ett långsiktigt 
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förhållande kan fördelar uppnås i form av sänkta transaktionskostnader och ett 

förbättrat informationsutbyte (Hartmann et al. 2002 s 13). För Enarsson som är 

inköpare på företaget, är detta av betydelse då det är viktigt för honom att 

kunna lita på sina leverantörer. 

 

Eftersom företaget styrs av de krav kunderna ställer på projekten, skall samma 

krav även överföras till Kockums leverantörer i form av specifikationer på 

design, funktion, mått och volym. Säkerhet är viktigt för Kockums då de har 

flera regelverk och riktlinjer från regeringen de skall följa. Kockums inköpta 

produkter och konstruktion av slutprodukt skall genomgående ha den funktion 

och kvalitet som efterfrågas av kunden. Slutproduktens användningsområde 

gällande exempelvis FMV gör att även säkerhetsklassning kring de produkter 

som används för konstruktion av fartyget skall följa de anpassningar och krav 

som ställs. Därför är säkerhet av betydelse för Kockums vid val av leverantör. 

Men säkerhet som kriterium förekom inte under uppsatsens teorisökning 

rörande leverantörskriterier. 

 

Chan och Chans studie (2004 s 1819) visade att kvalitet var det viktigaste 

kriteriet för leverantörer, följt av leverans och kostnad, med leverans endast 

någon hundradelsprocent högre betydelse än kostnad. Detta följdes av service 

och flexibilitet. Resultatet utfördes på större industriella företag. Kriterierna 

kvalitet, kostnad, leverans och service är även de kriterier som Lambert och 

Stock (1993) refererade till som de vanligaste kriterier företag söker hos 

leverantörer. För Kockums är följande sekvens av kriterier viktigast vid 

leverantörsbedömning: 1: kvalitet, 2: leveranstid, 3: kostnad och 4: service. I 

Chan och Chans studie (2004 s 1819) påvisades att betydelsen av kvalitet som 

kriterium var två gånger så stor som leverans och kostnad. Leverans och 

kostnad hade nästan samma betydelse med leverans aningen mer betydelsefull. 
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Service och flexibilitet var lika betydelsefulla. Studien påvisade liknande 

resultat som Kockums rörande betydelsen av leverantörskriterier. 

 

Chan och Chan (2004 s 1813) menar att service bland annat innebär att hantera 

klagomål, informationsdelning, samt leverantörens vilja och förmåga att 

frambringa problemslösningsförslag när detta behövs. Kockums inköpare 

Enarsson menar att service inte är av största prioritet vid val av leverantör. 

Chan och Chan (2004 s 1819) påpekar dock att begreppet är bredare än så. De 

menar att flexibilitet kan ses som en typ av service och därför är det svårt att 

särskilja gränserna. Flexibilitet är ett betydelsefullt kriterium för Kockums då 

en del av de produkter som beställs behöver anpassas av leverantör. Det sker 

även, att kunden eller Kockums ändrar sig rörande design eller funktionalitet. I 

enlighet med Chan och Chan (2004 s 1819) kan service vara av större betydelse 

för Kockums än de tror. Leverantören bör ha tillräckligt med resurser för att 

hantera deras order och tillgodose den service och kompetens som behövs. 

 

I tabell 5.1 visas en jämförande tabell över de leverantörskriterier som har tagits 

upp i studiens teoretiska referensram och Kockums leverantörskriterier, som de 

i dagsläget använder sig av. 
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Tabell 5.1 Leverantörskriterier  

 

5.3 Hur kan Kockums leverantörsbedömning utvecklas? 

Lambert och Stock (1993) menar att det inte finns ett universellt sätt att bedöma 

en leverantör. Flertalet alternativ finns att hämta i litteraturen och det handlar 
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om att välja det sätt som passar det egna företaget och marknaden den 

förekommer på bäst. Enligt Sen et al. (2008 ss 1831-33) är det fördelaktigt att 

identifiera vilken relationsnivå en köpare och leverantör har för att komma fram 

till vilka kriterier som borde vara aktuella vid val av leverantör. Om Kockums 

identifierar relationsnivån med en leverantör kan de i enlighet med Sen et al. 

(2008 ss 1831-33) ställa de rätta kriterierna på rätt leverantör i förhållande till 

vilken relation parterna har. 

 

Sen et al. (2008 ss1831-33) teori om relationsnivå har nedan tillämpats, för att 

visa vilka och hur höga kriterier Kockums kan ställa på en leverantör baserat på 

relation. De exempel på Kockums produkter som tillfördes studien i kapitel 4 

har använts för att möjliggöra en sådan analys.  

 

 

Tabell 5.2 Relationsnivå för exemplifierade produkter 

 
Sen et al. (2008 ss 1831-33) menar att det inte finns någon specifik form av 

integrering mellan köpare och leverantör i en kortsiktig basrelation och 

relevanta kriterier är kvalitet och kostnad. Enligt Enarsson identifieras en 

kortsiktig relation hos Kockums med leverantör vanligtvis av en 

standardprodukt. Det kan röra sig om produkter som skruv och mutter som inte 

Relationsnivå Produkt 

Kortsiktig basrelation Skruv och mutter 

Kortsiktig operationell relation Inredning 

Cirkulerande operationell relation Elkontaktor 

Långsiktig taktisk relation Elkabel 

Långsiktig strategisk relation Radar  
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kräver vidare research vid beställning. Detta då relationen för produkter av mer 

simpel karaktär vanligtvis är kortvarig och det ställs färre kriterier på 

leverantör. Kostnad och kvalitet är de viktigaste kriterierna i den här formen av 

relation enligt Sen et al. (2008 ss 1831-33). Då produkterna i den här nivån inte 

behöver anpassas blir i enlighet med Sen et al. (2008 ss 1831-33) det viktigaste 

kriteriet för skruv och mutter endast kostnad. Detta eftersom relationen de har 

med leverantören endast kräver att de erbjuder ett bra pris på produkten. 

 

I en kortsiktig operationell relation har leverantören en viktigare roll i köparens 

konkurrensposition (Sen et al. 2008 ss 1831-33). Ett exempel på Kockums 

produkter som faller in på den nivån är inredningsmöbler till fartyg. Inköpta 

inredningsmöbler till fartyg är standardprodukter som kräver viss anpassning 

och är av större betydelse än till exempel skruv och mutter. Enligt Sen et. al 

(2008 ss 1831-33) bör på grund av den stigande relationsnivån andra kriterier 

ställas på leverantör. Service och flexibilitet spelar här en större roll. I enlighet 

med Sen et al (2008 ss 1831-33) bör därför Kockums ställa service och 

flexibilitet som kriterier för en leverantör av inredningsmöbler. Eftersom 

möblerna ska anpassas efter det fartyg de är avsedda för krävs det mer research 

och en leverantör som är flexibel och tillgodoser den service som krävs. 

 

Flexibilitet är även ett kriterium i den cirkulerande operationella relationsnivån 

(Sen et al. 2008 ss 1831-33). Ett exempel på produkter hos Kockums som faller 

in på denna nivå är elkontaktor. De är lätt projektanpassade produkter och 

relationen mellan Kockums och deras leverantörer kännetecknas av både en 

kort- och långvarig karaktär beroende på projekt. Enligt Sen et al. (2008 ss 

1831-33) föredras en leverantör med flexibilitetsanpassning framför en 

leverantör som producerar mot lager. Då en elkontaktor behöver anpassas är en 

leverantör som producerar mot lager inte av användning för Kockums. I 
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enlighet med Sen et al. (2008 s 1831-33) bör därför Kockums ställa flexibilitet 

som kriterium för en elkontaktor. 

  

Relationen mellan köpare och leverantörer är på en djupare nivå i en långsiktig 

taktisk relation. Kriterier som verksamhetsstyrning och produktdesign är enligt 

Sen et al. (2008 ss 1831-33) av betydelse. Ett exempel på en sådan produkt hos 

Kockums är elkabel. Elkabel är projektanpassad och kräver planering samt är 

till för långsiktig användning. I enlighet med Sen et al. (2008 ss 1831-33) bör 

relationen mellan Kockums och deras leverantörer nå en djupare nivå i en 

långsiktig taktisk relation. Det är i enlighet med Sen et al. (2008 ss 1831-33) 

viktigt för Kockums att få en djupare förståelse för deras leverantörer både i 

fråga om hur de arbetar som företag och hur det styrs. Verksamhetsstyrning och 

produktdesign bör därför ställas på leverantör som kriterier för konstruktion av 

elkabel i långsiktig taktisk relationsnivå. 

 

I en långsiktig strategisk relation består relationen mellan köpare och leverantör 

vanligtvis av partnerskap. Teknologisk innovation är av betydelse på den här 

nivån (Sen et al. 2008 ss 1831-33). Ett exempel på Kockums produkter som 

faller in i en långsiktig strategisk relation är radar eftersom de är strategiska 

produkter och måste uppfylla höga teknologiska krav som kräver långsiktiga 

samarbeten med leverantörer. Chan och Chan (2004 s 1813) menar att den 

innovativa nivån på leverantörens produkter har betydelse för företaget, 

eftersom högkvalitativa produkter kompletterar det köpande företagets egna 

produkter. Eftersom Kockums har kravet på sig att konstruera fartyg och ubåtar 

av hög teknologisk standard ställs liknande krav på deras leverantörer. 

Leverantörens produkter har en betydande roll för konstruering av radar och 

leverantören behöver vara involverad innan någon form av konstruktion kan 

ske. Relationen blir därför mer integrerad och högre kriterier ställs på 
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leverantör. Kockums bör därför i enlighet med Chan och Chan (2004 s 1813) 

ställa innovation som kriterium när relationen med leverantörer är på en 

långsiktig strategisk nivå. Detta för att åstadkomma ett lyckat samarbete och få 

det slutresultat som Kockums vill ha på sina egna slutprodukter. 

 

Nedan har en sammanfattning gjorts på de leverantörskriterier som Kockums 

bör ställa vid köp av exemplifierade produkter, baserat på Sen et. als (2008 ss 

1831-33) teori om relationsnivåer. 

 

Relationsnivå Produkt Kriterier 

Kortsiktig basrelation Skruv och mutter Kostnad 

Kortsiktig operationell 

relation 

Inredning Service och flexibilitet 

Cirkulerande operationell 

relation 

Elkontaktor Flexibilitet 

Långsiktig taktisk relation Elkabel Verksamhetsstyrning och 
produktdesign 

Långsiktig strategisk 

relation 

Radar Innovation 

 

Tabell 5.3 Relationsnivå och kriterier för exemplifierade produkter 

 
Lambert och Stock (1993) presenterar en metod företag kan använda för att 

bedöma vilken leverantör som lämpar sig bäst vid leverantörsbedömning. 

Leverantören bedöms utifrån en femgradig skala där 1 representerar låg 

rankning och 5 representerar hög rankning.  Kockums använder idag ett 

klassificeringssystem för att bedöma nya leverantörer utifrån vilken typ av 

produkt det handlar om och aspekterna värde, risk, monopol och komplexitet. I 

enlighet med Lambert och Stocks (1993) metod kan företaget utveckla systemet 
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genom att applicera en femgradig skala för att bedöma vilken leverantör som är 

bäst lämpad. För att sedan bestämma vilka kriterier som lämpar sig bäst för 

leverantören har Sen et al. (2008 ss 1833-35) presenterat ett tillvägagångssätt. 

 
Sen et al. (2008 ss 1833-35) presenterar i sin artikel ett tillvägagångssätt företag 

kan implementera för att bestämma vilka kriterier som är av störst betydelse för 

företaget. Metoden innebär att skapa ett team bestående av flera kompetenser 

på flera områden. Sen et al. (2008 ss 1833-35) menar att detta kommer att bidra 

till en generell representation av åsikter, då flera avdelningar är representerade 

och kan uttrycka sig rörande vilka kriterier som är viktiga. Hos Kockums är det 

idag till största del endast en person som gör leverantörsvalet och därför är inte 

beslutet en representation av flera avdelningar och inköpares åsikter. Kockums 

skulle enligt Sen et al. (2008 ss 1833-35) få en mer generell representering av 

vilka kriterier som ska ställas på leverantör genom att utveckla ett 

tvärfunktionellt team. 

 

Sen et al. (2008 ss 1833-35) rekommenderar vidare att söka i vetenskapliga 

böcker efter kriterier som är viktiga för leverantör. Kockums nämnde inte att de 

utför denna aktivitet i sin leverantörsbedömning. Sen et al. (2008 ss 1833-35) 

teori rörande litteratursökning skulle kunna utöka Kockums referensram kring 

vilka kriterier som ska ställas på leverantör och därmed bidra med ett vidare 

spektrum. 

 

Därefter kan teamet enligt Sen et al. (2008 ss 1833-35) lista de kriterier de valt 

ut som viktiga, i en hierarki. Detta kan bidra till att valet av kriterier blir mer 

representativt. Om kriterierna endast skulle jämföras med varandra av en 

person på företaget, vilket är sättet Kockums bedömer sina leverantörer idag, 

kan problem uppstå då resultatet inte blir en generell presentation av de 
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leverantörskriterier som är viktiga för hela företaget. Den metod Sen et al. 

(2008 ss 1833-35) presenterar anses ge en mer generell bild av kriterier som är 

viktiga för hela företaget då den tillåter olika åsikter att vara en del av besluten 

som tas. 
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5.4 Analysmodell  

I figur 5.3 framgår uppsatsens påbyggda analysmodell. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Figur 5.3 Analysmodell 

        Slutsats 
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6. Slutsats 
 
I uppsatsens slutsats svarar författarna på problemfrågorna. Slutsatsen 

kommer presentera egen kritik av studien samt förslag på vidare forskning. 

Strukturen kommer följa problemfrågorna.  

 
6.1 Uppfyllelse av syfte 

Studien syftar till att identifiera de aktiviteter som ingår i Kockums 

leverantörsbedömning vid val av ny leverantör. Ett andra syfte är att identifiera 

och förklara vilka leverantörskriterier som är viktiga vid leverantörsbedömning. 

Studien syftar även till att ge förslag till utveckling av Kockums 

leverantörsbedömning, då de strävar efter att bli mer uppdaterade gentemot 

förändringar på marknaden. Nedan följer svaren på uppsatsens problemfrågor. 

 

6.2 Vilka aktiviteter ingår i Kockums leverantörsbedömning? 

 
   Figur 6.1 Kockums leverantörsbedömning  
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Efter studiens utförande har följande aktiviteter påvisats i Kockums 

leverantörsbedömning. Den första aktiviteten är granskning av potentiella 

leverantörer på marknaden. Aktivitet två är att lista potentiella leverantörer som 

hittades i granskningen. I aktivitet tre får de potentiella leverantörerna utskick 

av ett frågeformulär där faktorer som vision, verksamhetsstyrning och säkerhet 

tas upp och en bedömning av dessa svar sker. I aktivitet fyra blir leverantörerna 

efter godkännande klassificerade i olika grupper. Därefter följer aktivitet fem 

vilket består av offertförfrågningar och granskning av deras svar. I aktivitet sex 

skapas en lista av kvarvarande leverantörer. I aktivitet sju sker förhandling med 

kvarvarande leverantörer och i aktivitet åtta sker val av leverantör. Dessa 

aktiviteter illustreras ovan i figur 6.1 Kockums leverantörsbedömning. 

 

6.3 Vilka leverantörskriterier är viktiga vid Kockums leverantörsbedömning? 

Kockums vill att produkterna de köper in av leverantör skall ha god kvalitet. De 

skall hålla i många år och inte behöva skickas tillbaka på grund av avvikelser. 

Därför är kvalitet ett leverantörskriterium för Kockums. 

 

Kockums vill ha deras beställda produkter i tid. De vill att deras leverantörer 

möter de deadlines som finns, annars finns det chans att projekten blir 

uppskjutna. Därför är leveranstid ett leverantörskriterium för Kockums. 

 

Då Kockums strävar efter att konstruera fartyg och ubåtar inom teknologisk 

framkant, är innovation ett kriterium för vissa av deras leverantörer. 

 

Då Kockums är i process med att uppdatera företaget för att anpassa sig efter 

förändringar på marknaden, är information och kommunikation av betydelse. 
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Därför är information och kommunikation ett kriterium de ställer på deras 

leverantörer. 

 

Kockums vill att deras leverantörer har en tillräckligt stark ekonomi för att 

företaget ska drivas framåt. En finansiell styrka minskar även risken för 

leverantörsföretaget att gå i konkurs och lämna Kockums utan produkter. 

Därför är finansiell styrka ett leverantörskriterium för företaget. 

 

Tillförlitlighet efterfrågas hos leverantör då Kockums vill kunna lita på dem de 

ingår en relation med. Leverantören skall hålla sig till det som har avtalats och 

leverantören skall inte läcka säkerhetsklassad information. Därför är 

tillförlitlighet ett leverantörskriterium för Kockums. 

 

Kockums inköpta produkter och konstruktion av slutprodukt skall uppfylla de 

kriterier som efterfrågas av kunden. Detta innebär att även säkerhetsklassningen 

kring de produkter som används för konstruktion av fartyg skall följa de 

anpassningar och krav som ställs. Därför är säkerhet ett leverantörskriterium. 

 

En leverantör till Kockums behöver specialanpassa en del av de produkter som 

beställs. Därför är flexibilitet ett leverantörskriterium. Det sker även, att kunden 

eller Kockums ändrar sig rörande design eller funktionalitet. Därför är service 

av betydelse då Kockums kräver att leverantören har tillräckligt med resurser 

för att hantera deras order och tillgodose den service och kompetens som 

behövs. 

 

6.4 Hur kan Kockums leverantörsbedömning utvecklas? 

Kockums tillvägagångssätt för leverantörsbedömning har plats för utveckling 

och förslag till utvecklingen tar form i de kriterier som företaget har på sina 



 

 

 

  94 (131) 
 

leverantörer. Till att börja med är det av betydelse att identifiera ifall 

leverantören företaget skall ingå en relation med, är av kortsiktig eller 

långsiktig natur samt hur integrerade de skall bli med varandra, detta för att 

bestämma vilka kriterier som är av störst betydelse i den aktuella 

relationsnivån. Genom att identifiera vilken relationsnivå som är aktuell med 

den berörda leverantören kan utveckling av leverantörsbedömning ske. 

Kockums kan ställa sig frågan kring vilka kriterier som är viktiga för leverantör 

och varför dessa är viktiga. Valet kan då bli lättare. Följande tabell har 

författarna, utifrån den presenterade teorin, tagit fram som förslag till vilka 

kriterier Kockums bör ställa på leverantör, baserat på vilken relation de har med 

leverantören.  

 

Relationsnivå Kriterier 

Kortsiktig basrelation Kostnad 

Kortsiktig operationell relation Service och flexibilitet 

Cirkulerande operationell relation Flexibilitet 

Långsiktig taktisk relation Verksamhetsstyrning och 
produktdesign 

Långsiktig strategisk relation Innovation 

 

Tabell 6.1 Kriterier för relationsnivåer 

 

För att gå vidare kan företaget använda en femgradig skala för att rangordna 

leverantör och bestämma vilken som lämpar sig bäst. På den femgradiga skalan 

representerar 1 låg rankning och 5 hög rankning för leverantör. Därefter ska de 

kriterier som lämpar sig bäst för leverantör bestämmas. För att göra detta har ett 

tillvägagångssätt för framställning av kriterier presenterats vilket innefattar att 

skapa ett team som består av flertalet personer och kompetenser. Författarna 
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rekommenderar detta till Kockums då de anser att de personer som har blivit 

intervjuade, besitter olika former av utgångspunkter och har inte en gemensam 

referensram när det kommer till vilka kriterier de har på dess leverantör. 

Författarnas arbete, med att sammanställa de kriterier, som olika 

nyckelpersoner på företaget har på sina leverantörer, visade sig vara ett 

omfattande jobb då de helt enkelt inte visste vad som var av betydelse. Vidare 

rekommenderar författarna att söka sig till den litteratur som finns kring 

leverantörskriterier samt att studera fallstudier hos andra företag för att få ett 

bredare spektrum. Slutligen bör det framtagna teamet lista de kriterier de tycker 

är viktigast i en hierarki, genom att varje team medlem rangordnar kriterierna. 

Kriterierna ska rangordnas utefter vad varje person i teamet tycker är viktigast 

genom att ge de olika kriterierna ett nummer från 1 till 5. Detta kan bidra till ett 

mer representativt val av kriterier då flera personer på företaget har kommit 

fram till ett gemensamt beslut. 

 

De utvecklingsförslag som framkommit i denna studie kan bidra till en mer 

sammanställd bild av vilka kriterier Kockums ställer på leverantör i sin 

leverantörsbedömning. Detta kan förmedlas både internt i företaget och externt 

till företagets intressenter. Genom att ha en klar bild av vad som förväntas och 

krävs av en leverantör kan leverantörsbedömningen effektiviseras genom 

mindre förbrukning av resurser vilket i sin tur sparar tid och pengar för 

Kockums. 

 

6.5 Kritik till eget arbete 

Tidsplanen till denna studie har i vissa avseenden inte följts. Utformningen av 

inledning, teori, empiri och analys har inte följts tidsmässigt. Detta eftersom 

författarna har stött på motgångar och fått ändra problemfrågor och syftet med 

uppsatsen många gånger. Därför har tidsplanen inte kunnat hållas. Mer teori om 
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utvecklingsförslag för leverantörsbedömning hade kunnat hittas för att ge 

Kockums fler alternativa lösningar, vilket hade varit möjligt om författarna från 

början visste vilka problemfrågor och syfte de ville uppnå med uppsatsen. 

 

6.6 Förslag på fortsatt forskning 

För att ta studien vidare kan de aktiviteter som ingår i Kockums 

leverantörsbedömning studeras och diskuteras. Detta genom att gå djupare in på 

de för och nackdelar som finns med de aktiviteter som ingår i Kockums 

leverantörsbedömning. Leverantörsbedömning på företaget kan jämföras med 

ett annat företag för att studera Kockums styrkor och svagheter. Vidare kan en 

fördjupad studie ske kring hur aktiviteterna kan effektiviseras. För att forska 

vidare på leverantörskriterier kan en undersökning göras med fler företag. Detta 

för att dra paralleller till Kockums och titta på likheter och skillnader och i sin 

tur se vilka kriterier Kockums missar och kan förbättra. 

 

Om Kockums inte tycker att de sammanställda kriterier som finns på företaget 

är tillräckliga, kan de söka bland litteratur och artiklar efter teori rörande 

leverantörskriterier. De leverantörskriterier som oftast förekommer i litteraturen 

har blivit presenterade och förklarade i den här uppsatsen och kan ses som en 

tillräcklig utgångspunkt. 

 

Vidare kan för och nackdelar med kortsiktig och långsiktig leverantörsrelation 

studeras. Detta för att undersöka ifall det finns likheter och skillnader i en 

kortsiktig respektive långsiktig leverantörsrelation. Vilken information som ska 

delas mellan Kockums och leverantör kan även studeras. Till detta moment kan 

företaget använda sig av den leverantörsmanual som författarna parallellt har 

utformat till studien. Genom de intervjuer författarna utförde på företaget samt 

genom informella samtal med andra personer på avdelningen, insåg författarna 
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att avdelningen helt enkelt saknar en gemensam referensram för kriterier på 

leverantör. För att skapa en gemensam referensram skapade författarna en 

leverantörsmanual (bilaga 6) där alla kriterier är samlade på ett och samma 

ställe och som kan presenteras till leverantörerna. Denna manual kan underlätta 

den information företaget vill förmedla externt till leverantörer, men även 

internt i företaget då samtliga på Kockums kan ta del av de kriterier som ställs. 

För att upprätthålla leverantörsmanualen är det av betydelse att den hålls 

uppdaterad för att undvika att informationen blir daterad. Det är även av 

betydelse att manualen snabbt fördelas till leverantörer så att den kan förbrukas 

och förenkla informationsflödet mellan Kockums som kund och deras 

leverantörer. 

 

Vidareutveckling av denna studie samt leverantörsmanualen är att intervjua 

leverantörer till Kockums. Intervjuerna hade varit i syfte att undersöka vad 

leverantörerna önskar veta av Kockums och vilken information de kräver. Detta 

hade gett studien ett vidare perspektiv. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

  98 (131) 
 

Källförteckning 
 

Artiklar  

Chan, F.T.S & Chan, H.K. (2004) Development of the supplier selection model 

– a case study in the advanced technology industry. Proceedings of the 

Institution of Mechanical Engineers, Part B, ss 1807-1824. 

 

Frazier, G.L., Malts, E., Antia, K.D & Rindfleisch, A. (2009) Distributor 

sharing of strategic information with suppliers. Journal of Marketing, ss 31-43. 

 

Hartmann, E., Ritter, T. & Gemuenden, H-G. (2001) Determining the purchase 

situation: cornerstone of supplier relationship management, ss 1-29. 

 

Hsee, K., Yang, Y., Gu, Y & Chen J. (2009). Specification Seeking: How 

ProductSpecifications Influence Consumer Preference. Journal of consumer 

research, ss 952-966. 

 

Jambulingam, T., Kathuria, R & Nevin, J.R. (2011) Fairness-trust-loyalty 

relationship under varying conditions of supplier-buyer interdependence. 

Journal of Marketing Theory & Practice, ss 39-56. 

 

Kahraman, C., Cebeci, U & Ulukan Z. (2003) Multi-criteria supplier selection 

using fuzzy AHP. Logistics Information Management, ss 382-394. 

 

Koufteros, X., Vickery, S.K & Dröge C. (2012) The effects of strategic supplier 

selection on buyer competitive performance in matched domains: does supplier 

integration mediate the relationships? Journal of supply chain management, ss 

93-115. 



 

 

 

  99 (131) 
 

 

Sen, S., Basligil, H., Sen C.G & Baracli, H. (2008) A framework for defining 

both qualitative and quantitative supplier selection criteria considering the 

buyer-supplier integration strategies. International Journal of Production 

Research, ss 1825-1845. 

 

Vickery, S., Calantone, R & Droge, C. (1999) Supply chain flexibility: an 

empirical study. Journal of Supply Chain Management, ss 16-24. 

 

Wu, T & Blackhurst, J. (2008). Supplier evaluation and selection: an 

augmented DEA approach. International Journal of Production Research, ss 

4593-4608 

 

Litteratur 

Bell, E. (2005) Introduktion till forskningsmetodik. 5.uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bergman, B & Klefsjö, B. (2001) Kvalitet från behov till användning. 3.uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. 

1.uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, A & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1.uppl. 

Malmö: Liber ekonomi. 

 

Enarsson L. (2006). Future logistic challanges. 1.uppl. Köpenhamn: 

Chopenhagen Business School Press. 



 

 

 

  100 (131) 
 

 

Holme, I.M & Solvang, B.K. (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2.uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Karlström.U. (2006) Gröna inköp: handbok i miljöprofilering av företag och 

organisationer. 1.uppl. Stockholm: Nordstedts juridik.  

 

Lambert, D.M & Stock, J.R, (1993) Strategic logistics management. 3.uppl. 

Richard D. Irwin, inc. USA. 

 

Lantz, B. (2008) Operativ verksamhetsstyrning. 2.uppl. Malmö: 

Studentlitteratur. 

 

Mattson, S-A & Jonsson, P, (2010) Logistik: Läran om effektiva 

materialflöden. 7.uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Patel, R & Davidson B. (2003) Forskningsmetodikens grunder. 3.uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Skoog U & Widlund C. (2001) Proffs i inköp. 1.uppl. Falköping: 

ProjektBolaget Ögren-Skoog AB. 

 

Starrin, B & Svensson, P-G. (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 

1.uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Yin, R.K. (2007) Fallstudier: design och genomförande. 1.uppl. Malmö: Liber 

cop. 

 



 

 

 

  101 (131) 
 

Yin R.K. (2009) Case study research: design and methods. 4.uppl. Thousand 

oaks: SAGE Publications. 

 

Wallén, G. (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 2.uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Van Weele, A.J. (2010) Purchasing and supply chain management. 5.uppl. 

Hampshire: Cengage learning. 

 

Webbsida 

Kockums AB (2009-12-08). Kockums i branschen i 330 år. 

http://www.kockums.se/om-kockums/historia/ (2012-04-23) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

  102 (131) 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Kockums klassificerings/bedömningskriterier vid val av 

leverantörer. 
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Bilaga 2. Frågeformulär godkännande av leverantörer 
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Bilaga 3. Leverantörsbedömning 
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Bilaga 4. Kockums konkurrenter 
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Bilaga 5. Intervjumall Kockums  

 

Företagsfakta 

Berätta om företaget. 

Vilka säljer ni era fartyg till? 

Hur många anställda har ni? 

Hur många leverantörer har ni? 

 

Leverantörer 

Vad tänker ni på vid val av leverantör? 

Hur ser er relation med era leverantörer ut? Kortsiktig/långsiktig? Vad 

kännetecknar en produkt som är av kortsiktig relation och vad kännetecknar en 

produkt som är av långsiktig relation? 

Söker ni ofta efter nya leverantörer? Vad initierar att ni söker en ny leverantör? 

Vilka bedömer potentiella leverantörer? 

Vem gör valet? 

Vad för sorts information kräver ni av leverantören? 

Vad händer om ni inte har tillräckligt med potentiella leverantörer? 

På vilket sätt kan leverantören få korrekt information om vad som krävs av dem 

ifråga om kvalitet? 

Hur utvecklar ni relationen med leverantörerna ni har i dagsläget? 

 

Leverantörsbedömning och leverantörskriterier 

Vilka aktiviteter ingår i Kockums leverantörsbedömning?  

Vilka leverantörskriterier är viktiga för er vid val av leverantörer? 

Varför är dessa viktiga? 

Hur rangordnar ni följande: Kvalitet, pris, leverans, service? Varför? 

Hur rangordnar ni leverantörer? 
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Tekniska specifikationer 

Vem bestämmer teknisk specifikation för ett projekt?  

Vad kan tekniska specifikationer innefatta? 

 

Produktinköp 

Vilka typer av produkter köper ni in? 

Hur viktiga är dessa produkter för ett projekt och Kockums?  

Hur mycket påverkar dem företaget konkurrensposition och ekonomiska 

tillstånd? Strategisk innebörd? 

Hur stor volym köper ni in/år? Hur ofta? 

Kostnad? Låg/mellan/hög 

Vilka kriterier skall leverantörerna till dessa produkter uppfylla? 

Hur är relationen med en leverantör av dessa produkter? Långsiktig/kortsiktig? 

 

 
Bilaga 6. Leverantörsmanual Kockums AB 
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KOCKUMS 
AB  

Leverantörsmanual 
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Bäste Kockums leverantör 

Syftet med Kockums leverantörsmanual är att tillgodose våra leverantörer 

med den information som behövs rörande krav och riktlinjer vid affärer med 

oss. Målet är att våra leverantörer ska i ett samlat dokument finna de 

allmänna krav som ställs på dem gällande affärer med Kockums. 
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1. Kockums – leverantör till svenska marinen sedan 1969 
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2. Kockums AB 
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3. Våra anläggningar 
 

 

4. Våra värderingar 
 

Kockums värderingar ska genomsyra hela företaget och vara ett stöd för hur 

vi uppträder - utåt mot kunder och leverantörer, inåt mot oss själva. Alla som 

är i kontakt med vårt företag ska visas samma respekt. 

• Vi styr mot målen 

• Vi är ekonomiskt kloka 

• Vi samarbetar 

• Vi tar ansvar 

• Vi vet att kunden är vår framtid 
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5. Vår policy 
 
Kockums ska alltid leverera: 

• Med rätt kvalitet 

• I rätt tid 

• Till överenskommet pris 

 

Detta gäller både interna och externa leveranser och innebär att avtalade krav 

alltid ska uppfyllas, med målet att överträffa kundens förväntningar.  

6. ISO-certifiering 

Kockums AB är certifierat gentemot internationell standard för 

Kvalitetsledning (ISO 9001:2008), Miljöledning (SS-EN ISO 14001:2004) 

och svetsning (SS-EN ISO 3834-2). Vi rekommenderar och strävar efter att 

våra leverantörer har någon form av verksamhetsstyrning. 

7. Miljöpolicy 

För Kockums står miljö högt i fokus och vi strävar efter att våra inköp blir så 

miljövänliga som möjligt. Vi strävar även efter att vår miljöpolicy 

tillsammans med våra leverantörers processer ska leda till en bättre miljö 

genom utveckling. 

Kockums AB skall i sina produkter och i all verksamhet d.v.s. utveckling, 

konstruktion, material- och komponentval, produktion, modifiering, 

underhåll och avveckling av marina såväl som civila produkter minimera 

påverkan på miljön. 
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Detta uppnår vi genom att engagera alla medarbetare i miljöarbetet, sätta mål 

och ständigt förbättra miljöverksamheten för att följa eller överträffa gällande 

lagstiftning, föreskrifter och övriga krav som företaget berörs av. 

8. Kockums ledning och organisation 
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9. Leverantörskrav 

Kockums är ett företag där trovärdighet och säkerhet står högt i fokus.  Då vi 

är en anpassande enhet modifierar vi våra produkter och komponenter utefter 

behov. Vi har därför förlängda garantitider, förlängda offerttider och extra 

pålitlighet för produkterna. Kockums har som mål att vara effektiva, 

lönsamma och hålla hög kvalitet på våra produkter och vi ställer liknande 

krav på våra leverantörer.  

 

Allmänna krav 

• Full compliance. Vi kräver 100 % svar. Det är viktigt att leverantören 

svarar i den omfattning vi begär – specifikationer ska vara enligt de 

krav vi har ställt. 

• Svar på specifikationer ska ske enligt avtalad tid. 

• Leverans ska ske enligt avtalad tid.  

• Det ska vara kostnadsneutralt. 

 

 Grundläggande krav 

• Rätt kvalitet på produkter 

• Hög leveransprecision 

• Hög leveranssäkerhet 

• Konkurrenskraftiga priser 

• Pålitlighet & ärlighet 

• Kundservice 

• Tekniskt kunnande 

• Tillgänglighet 
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• Flexibilitet 

• Kommunikation – våra leverantörer ska ha möjlighet till att 

kommunicera till exempelvis EDI och internet 

• 60 dagars betalningsvillkor 

Vid akuta tillfällen ska leverantören göra det som krävs för att hjälpa oss med 

att lösa situationen. Leverantören har också till uppgift att informera köparen 

om eventuella åtgärder som kan påverka leveransen eller om det sker 

förändring av ekonomiska förhållanden. Internationella leverantörer ska ta 

ansvar för och följa alla internationella tullförordningar. 
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10.   Inköpsorder 

Inköpsordern ska innehålla: 
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• Transportör (i Sverige) 

• Anmärkning om produkterna innehåller hälso- eller miljöfarliga 

ämnen (var god se ”Miljökrav” för mer information rörande detta) 

• Vid köp av L1 material ska leverantören ha uppmärksammat, förstått 

och klarat av att uppfylla alla krav enligt vår beställning. 

Certifikat/intyg ska ha en egen position på inköpsordern med angiven 

leveransadress. Det ska finnas en tydlig hänvisning till TDP och dess 

krav på certifikat, spårbarhet, märkning etc. samt att detta överförs till 

inköpsordern. 

• Observera att våra gods märks med inköpsordernummer. 
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11.   Ordererkännande 

Efter en beställning ska alltid ett ordererkännande erhållas från leverantör. 

Ordererkännanden ska innehålla: 
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• Svar på specifikationer ska ske enligt avtalad tid, inom 48 timmar. 

• Order är ej giltig förräns ordererkännande erhållets. 

• Leverans ska ske enligt avtalad tid. 

• Våra leverantörer ska ha möjlighet att kommunicera via webbportaler 

som till exempelvis EDI och internet. 
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12.   Faktura 

 

Enligt Kockums krav ska fakturan innehålla: 

• 8 ställigkod för scanning 

• Inköpsordernumret 

• Följesedelsnummer 

 

Enligt skatteverkets krav ska fakturan innehålla:  

• Datum 

• Unikt löpnummer 

• Säljarens momsredovisningsnummer 

• Köparens momsredovisningsnummer om köparen är skatteskyldig för 

köpet eller finns i annat land inom EU:s momsområde och har 

åberopat sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan 

moms. 

• Säljaren och köparens namn och adress. Rätt namn på köparen är 

viktigt för bland annat avdragsrätt för moms. Om inte rätt namn finns 

på fakturan ska ett intyg medfölja fakturan om vem den verkliga 

köparen är. 

• Produkterna eller tjänsternas omfattning och art 

• Datum då produkterna eller tjänsterna såldes eller utfördes 

• Vid förskottsbetalning ska betalningsdatum anges 

• Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, 

enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller 

rabatt som inte ingår i enhetspriset. 

• Den aktuella skattesatsen. 

• Vilken moms som ska betalas om det inte är en momsfri försäljning. 

• Slutfaktura/delfaktura ska anges. 
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13.  Transport 

På inköpsordern finns all information gällande frakt och leveransvillkor. När 

det gäller fraktsedeln ska alltid inköpsordernumret finnas som referens. På 

följesedeln ska alltid information om inköpsordernummer, varunummer, antal 

levererade varor och antal kollin anges. Om certifikat för godset behövs ska 

det finns information om detta i inköpsordern. Certifikatet ska vara märkt 

med ett inköpsordernummer och går sedan med följesedeln. 

Det är vårt ansvar att förse leverantören med Transportinstruktioner beroende 

på leveransvillkor samt Slutanvändarintyg om så krävs. 

13.1 Transportskador 

Vem av säljaren eller köparen som står för faran för godset under transport 

bestäms av leveransvillkoren i köpeavtalet eller på ordern. Transportören har 

ett visst vårdansvar för godset som är begränsat och som transportören även 

har möjlighet att friskriva sig från. 

Kockums har ett löpande transportförsäkringsavtal som omfattar alla 

transporter av nya och begagnade produkter som vi står faran för eller enligt 

avtal förbundit oss att försäkra för annans räkning. 

Alla transportskador anmäls omgående till transportör och försäkringsbolag. 

Åtgärder vidtas beroende på leveransvillkor och godsets värde. Leverantör 

informeras av inköpsansvarig.  

14.  Leveransvillkor 

Kockums använder sig av Handelskammarens globalt erkända regler, 

Incoterms 2010 som beskriver vem som bär ansvaret för varan under 

transporten och hur länge. Leveransvillkoret finns angivet på inköpsordern. 
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Finns inget leveransvillkor gäller leveransbestämmelserna som finns angivna 

på inköpsordern. 

15.  Reklamation 

Definitionen av reklamation är följande. ”När en levererad produkt, vara eller 

tjänst, har avvikit från överrenskomna specificerade krav ställda av Kockums 

och accepterade av en medleverantör.” 

Leverantören ansvarar för att upprätta handlingsplan, finna grundorsaken till 

reklamationen och åtgärda grundorsaken i sin process. Leverantören ska 

bekräfta sina handlingsplaner för avhjälpande och förebyggande åtgärder i 

reklamationsdokumentet och maila tillbaka detta till handläggaren på 

Kockums. Svar på avhjälpande åtgärder begärs inom 48 immar och på 

förebyggande åtgärder inom 2 veckor.  

       16.  Miljökrav 
 
Allmänna krav 

• Full compliance. Vi kräver 100 % svar. Det är viktigt att leverantören 

svarar i den omfattning vi begär – specifikationerna ska vara enligt de 

krav vi har ställt. 

• Svar på specifikationer ska ske enligt avtalad tid. 

• Leverans ska ske enligt avtalad tid.  

• Det ska vara kostnadsneutralt. 

 

Specifika miljökrav 

• Det är viktigt att leverantören verifierar att produkten inte innehåller 

något kandidatämne och/eller anmärker detta ifall den gör det. 
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• Leverantören ska informera Kockums om aktuella varor innehåller ett 

ämne upptaget på kandidatförteckningen eller i bilaga XIV (ämnen 

som kräver tillstånd) i Reach-förordningen (EG 1907/2006) eller 

verifiera att varan inte innehåller ett sådant ämne. 

• Förbjudna ämnen i enlighet med bilaga 1 ingår inte i 

produkten/produkterna och kemikala produkter. 

• Begränsade ämnen i enlighet med bilaga 2 ingår inte i 

produkten/produkterna och kemikala produkter. 

• Förbjudna ämnen i enlighet med bilaga 1 eller begränsade ämnen 

enlighet med bilaga 2 ingår inte i produkten/produkterna . 

• Uppfyller produkten/systemet RoHS direktiven? (EU directive 

2002/95 EG) 

• Innehåller produkten batterier? 

• Innehåller produkten kylande system? 

• Innehåller produkten spår av radiation? 

• Förbrukar produkten energi? 
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17.  Leverantörsbedömning 

De leverantörer som vi på Kockums väljer att samarbeta med ska vara 

bedömda med hänsyn till den påverkan, risk de levererade 

produkterna/tjänsterna har på Kockums slutprodukter. 

Leverantörsbedömningen ger en nulägesbild av dennes verksamhetssystem 

utifrån de frågor som finns i leverantörsbedömningsformuläret. Bedömningen 

omfattar såväl nya som befintliga leverantörer. 

Ett utskick görs av ”Frågeformulär leverantörsbedömning” där vi klassar 

leverantören. Blir leverantören inte godkänd görs ett nytt utskick. Utskicket 

omfattar då begäran om förtydligande eller svar på hur leverantören planerar 

att åtgärda det område som Kockums inte tycker är tillfredställande. Om 

leverantörerna återkommer med godkänd åtgärdsplan blir de godkända. 

 

Allmänna krav 

• Full compliance. Vi kräver 100 % svar. Det är viktigt att leverantören 

svarar i den omfattning vi begär – specifikationerna ska vara enligt de 

krav vi har ställt. 

• Svar på specifikationer ska ske enligt avtalad tid. 

• Leverans ska ske enligt avtalad tid.  

• Det ska vara kostnadsneutralt. 
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18.  Leverantörsutvärdering 

 Leverantören ska avrapportera sitt projekts status i förhållande till de 

milstolpar som överrenskommit i avtalet med Kockums. De olika 

parametrarna som mäts vid en utvärdering är  

• Verksamhetsstyrning/Ledarskap 

• Miljöaspekter/Utveckling 

• Avvikelseåterförening, reklamationer 

• Leveransprecision 

• Kostnadseffektivitet, utvecklingsprojekt 

• Säkerhet 

19.  Procurement 
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