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Utveckling av inköp i industrin

• Inköp 
 Traditionellt – inköpspris – rabatter

• Mer och mer strategisk roll 
 Outsourcing – innebär större andel inköp

 Förståelse inköpskostnadens påverkan på lönsamheten

 Kopplingen till den egna tillverkningen - tillgänglighet

 Utveckling av leverantörer – utvecklar den egna verksamheten
• Produkter/teknik

• Produktion/orocesser - kotsnader

• Baseras mer och mer på en totalanalys – Category 
Management
 Utveckling av undelverantörer

 Kunskap om marknader

 Stödjer t.o.m. leverantörens inköp.(IKEA, Scania)
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INKÖPSPROCESSEN 

Bestämma
spec.

Val av
leverantör

Sluta
avtal Beordring

Leverans-
bevakning

Uppföljning
och

utvärdering

Lev.bedömning Löpande
lev.utvärdering
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LEVERANTÖRSBEDÖMNING

Exempel på vad som bedöms:

Tekniska aspekter:
Kompetens/kunnande
Kapacitet/resurser

Ekonomiska/finansiella 
aspekter:
Finansiell Stabilitet
Ekonomiskt beroende av oss som 
kund?

Kvalitetsmässiga aspekter:
Kvalitetssäkringssystem

Logistiska aspekter
Ledtider
Flexibilitet (tid/volym/varianter)
Rutiner för orderhantering
Leveransprecision

Utvecklingsaspekter:
Andra kunder
Andra intressanta produkter
Vilja till samarbete
Tillväxtmöjligheter
Företagsledningens ambitioner

Övriga aspekter
Säkerhets- och sekretessfrågor

För att kunna avgöra vem som ska vara leverantör
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LÖPANDE 
LEVERANTÖRSUTVÄRDERING

Exempel på vad som bedöms:

Tider
Ledtid (från order till leverans)
Ledtidsvariation (±-intervall)

Leveransprecision
Andel leveranser i tid
Andel för sena leveranser
Avvikelse från avtalad leveranstid

Tillgänglighet
Lagertillgänglighet (sannolikhet att 
varan finns i lager)
Lätthet att placera order
Anpassning till info.system

Kvalitet
Antal returer
Andel felaktiga leveranser 
(otillräcklig funktion eller avvikelse 
från spec.)

Övrigt
Tillmötesgående
Flexibilitet
Kundanpassning

För att kunna utveckla våra valda leverantörer

Organisational options

Option 1
Fully decentralised 

procurement

Option 1
Fully decentralised 

procurement

Option 2
Ad-hoc project 
collaboration

Option 2
Ad-hoc project 
collaboration

Option 3
Centre-led 

coordination

Option 3
Centre-led 

coordination

Option 4 
Centre-led control

of projects and 
resources

Option 4 
Centre-led control

of projects and 
resources

Option 5
Fully centralised 

procurement

Option 5
Fully centralised 

procurement

Cf. John Hughes 2006

Scope for maximising business value from suppliers
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Anskaffning i bygg
• Verksamheten kan delas upp i tre olika delar

 Kontrakt, avtal – strategiskt inköp 

 Projektupphandling – pris och/eller lösning till specifikt projekt – inköpsplan 
(stort fokus)

 Avrop – tillse att material finns tillgängligt för byggproduktion

 Hanteras av olika funktioner och individer

• Inköp av olika typer av material 
 Material för stommen (fokuserat)

• Stor påverkan på husdrivningen

 Standard-byggmaterial mot projektspecifika material
• Bygghandel kontra leverantör

• Inköp av olika typer av tjänster (UE)
 Funktion: Funktionen som utförs genom tjänsten som köps är väl 

definierad? 

 Aktivitet: Kunden veta exakt hur tjänsten produceras? Krav och utveckling.

 Prestation: Funktionen, servicen och kostnaderna (kostnadsförändringar) 
definierade? När är det en ”bra tjänst”?

• Internationella inköp
 Inköp till projekt 
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INKÖPSPROCESSEN - DELAD

Bestämma
spec.

Val av
leverantör

Sluta
avtal Beordring

Leverans-
bevakning

Uppföljning
och

utvärdering

Knuten näve i 
fickan

Strategiskt inköp
Bestämma
Volymer 

etc.

Val av
leverantör

Sluta
avtal

Arkitekt
Kalkyl

Projektering
Lokalt inköp

Platsledning

Styrs till största del lokalt/projekt
Där finns pengarna – makten
Många aktörer involverade
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Använd 
marknaden

Säkra
leveranser

Leverantörs-
samarbete

Minska 
administration

Inköpsstrategi och försäljning

Leveransrisk 
Komplexitet och 
antal potentiella 
leverantörer

Finansiell risk 
Inköpsvolym (SEK)

Hög

Låg

Låg Hög

många
leverantörer

få
leverantörer

KRALJIC’S 
MATRIS

Högt inköps-
värde

Lågt inköps-
värde
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Några konklusioner

• Inköp/anskaffning är en av de absolut viktigaste delarna 
för industriellt byggande. 

• Prefab-byggande har bäst förutsättning att utveckla sitt 
inköp
 Har även kommit längst

• För att utveckla byggandet måste inköp ha en central roll
 Satsa på inköp – investering för att sänka kostnader

• Den stora frågan: detta är ingen nyhet! Varför har inte 
mer hänt?
 Många aktörer i värdekedjan med olika intressen?

 Ingen har tagit ”kommandot” i värdekedjan. 


