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Förord 

 

Under mitt sista år på Karlstads universitet ville jag få en bättre förankring till näringslivet i 

min utbildning. Genom vägvalet1 fick jag kontakt med Munkfors Industrier AB, som i sin tur 

var intresserade av att få synpunkter på sin verksamhet utifrån. Under året har jag haft nära 

kontakt med min mentor Debbie Ågren, produktutvecklingsansvarig på Swedev och genom-

fört fyra veckors praktik på koncernens tre företag i Munkfors. Efter praktiken diskuterade vi 

tillsammans fram ett uppsatsämne som skulle kunna komma att gynna MIAB och vara en 

spännande utmaning för mig.  

  

Jag vill tacka min mentor, Debbie Ågren på Swedev, och övrig personal som varit inblandad 

på företagen i Munkfors. Min mormor, Ingrid Dahlén, som har rättat mitt arbete och min 

studiekamrat Ann-Sofie Modin som varit min diskussionspartner.  

 

 

Karlstad, januari 2008 

Maja Dahlén 

                                                
1 Vägvalet är en länk mellan student och arbetsliv vid Karlstads universitet. 



Sammanfattning 
 

Denna uppsats har till syfte att beskriva MIAB-koncernens hantering av inköp av indirekta 

varor och utveckla idéer kring hur inköpen kan effektiviseras och organiseras.  

 

Aktuella litteraturstudier för inköp av indirekta varor har gjorts av modern inköpsteori och 

kompletterats av teorier kring kommunikation. Data har samlats in från fallföretagens huvud-

böcker och genom individuella intervjuer. En analys har sedan gjorts utifrån den genomgång-

na teorin och insamlad data. 

 

Företagen inom koncernen har vuxit mycket vilket medfört nya möjligheter till kostnadsredu-

ceringar för inköpen av indirekta varor. Kan kostnader för inköp av indirekta varor minskas 

på grund av organisering och rationalisering förbättras företagens resultat oavkortat. En mer 

strukturerad inköpsfunktion skulle kunna sätta fokus på inköpen och rationalisera kostnader 

och bidra till en ökad lönsamhet. För att rationalisera kostnader kan samordning inom koncer-

nen vara att föredra och även att standardisera rutiner. Intern kommunikation ser jag som det 

främsta redskapet för att lösa de konflikter, som idag finns mellan och inom företagen och är 

ett hinder för ett utökat koncernsamarbete. 
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1. Inledning 
 
Koncernen Munkfors Industrier AB, MIAB, driver tre företag i Munkfors; AB Munkfors 

Sågar, Munkfors Sawmill Support AB och Swedev AB. Företaget Munkfors Sågar startades 

av Anders Hallberg 1948 och ägs och kontrolleras fortfarande av familjen Hallberg. På drygt 

50 år har företaget vuxit från en liten verkstad till en koncern med företag både i Sverige och 

utomlands. Företagen producerar bl.a. sågblad för trä- och livsmedelsindustrin och raklar2 för 

tryckeriindustrin. Större delen av produktionen exporteras till distributörer runt om i världen. 

 

Företagen har de senaste åren vuxit fort och mycket, vilket medfört viss ”växtvärk” i organi-

sationen, varför de nu har behov av att se över processen för inköp av indirekta varor. Upp-

gifter och befogenheter ligger kvar på anställda som varit med en längre tid sedan företagen 

var mindre och arbetsuppgifterna mer varierande.  

 

Inköp av indirekta varor innefattar material och tjänster som köps in utöver produktionsrelate-

rat material. Det kan vara kontorsmaterial, elström, telefoni, förbrukningsmaterial, arbetsklä-

der, biljetter, reklam med mera. Samlat är det stora kostnader för företagen men i de enskilda 

fallen mindre kostnader och små volymer som köps in frekvent. Genom att se till helheten kan 

problemen och möjligheterna åskådliggöras. Kvaliteten på företagens slutprodukter påverkas 

inte av den här typen av varor och framförallt inte heller av hur inköpen organiseras. Varorna 

är inte kritiska för produktionen, men driften på företaget kan störas och irritationer skapas, då 

varorna eller tjänsterna saknas. Behovet av indirekta varor kan uppstå plötsligt och behöva 

tillgodoses snabbt. 

 

Det är en uppgift med mycket data att analysera, och uppsatsen är därför inriktad på att få en 

överblick över den rådande situationen och vilka förbättringar som skulle kunna realiseras ut-

ifrån modern inköpsteori. Som extern åskådare kan jag bidra med reflektioner som man idag 

förbisett och ge underlag för reflektioner. 

 

1.1 Problemdiskussion 
Uppsatsen behandlar inköp av indirekta varor och ej produktionsrelaterat material. Eventuella 

frågeställningar kring kvalitetsaspekter som påverkar resultatet eller effektivisering i den be-

                                                
2 Bestrykningsblad som fördelar tryckfärgen jämt under tryckprocessen. 
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märkelsen att mindre material används vid produktion tas inte i beaktande. Lönsamheten på-

verkas positivt genom att de kostnader, som belastar företaget på grund av att inköpen idag ej 

är samordnade och kontrollerade, reduceras. Kostnaderna kan reduceras genom någon sorts 

samordning och en mer kostnadseffektiv organisation. 

 

På grund av fallföretagens snabba tillväxt ges nya möjligheter till effektivisering, rationali-

sering och standardisering. Hur man, efter företagens ”nya” förutsättningar, bäst organiserar 

rutiner som hanterar inköp av indirekta varor har ännu inte utvecklats. 

 

1.1.1 Problemformulering 

- Hur kan inköpsprocessen av indirekta varor inom MIAB-koncernen organiseras och 

optimeras i syfte att uppnå en mer dynamisk och kostnadseffektiv organisation för att 

därigenom skapa en ökad lönsamhet? 

 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med uppsatsen är att utifrån ett externt perspektiv analysera MIABs hantering av 

inköp av indirekta varor. Jag vill undersöka, hur man på bästa sätt kan dra nytta av att sam-

verka inom en koncern och vilka teorier kring inköp som är aktuella för indirekta varor. Upp-

satsen ska kunna användas av MIAB som en första överblick av situationen. MIAB tar sedan 

själva vid och strukturerar om sin organisation efter ytterligare analyser av situationen.  

 

1.3 Avgränsningar 
När jag tillsammans med MIAB diskuterade ämnesval var vi överens om att vi ville göra 

något för att öka samverkan mellan koncernens tre företag i Munkfors. Vi valde sedan att på 

grund av tidsbristen endast ägna oss åt inköp av indirekta varor. Ämnet tycktes till en början 

smalt för att märkbart kunna gynna företaget, men vi insåg att större områden inte var möjliga 

att ta i beaktande. Den här typen av varor skiljer sig från andra varuinköp, då de inte påverkar 

kvaliteten av slutprodukten, och teorin kring ämnet inköp har inriktats på vad som är relevant 

för indirekta varor. All data och information från företaget är behandlat utifrån ett externt per-

spektiv och för att ge en helhetsbild. Mer djupgående analyser har avståtts. 

 

Priser och avtal för råmaterial förhandlar koncernchef och VD om varje år med ett fåtal ut-

valda leverantörer och detta kommer därför ej att omfattas av undersökningen.  
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1.4 Begreppsdefinitioner 
I de fall endast uttrycket inköp används syftas på inköp av indirekta varor, om inget annat 

specificeras. 

 

Indirekta varor – Övriga Rörelseomkostnader, varor och tjänster som ej direkt påverkar den 

producerade slutprodukten. De köps ofta in frekvent och i mindre volymer. 

 

Produktionsrelaterat material – Varor och tjänster som omfattas av råmaterial, komponenter 

samt annat material som direkt påverkar slutprodukten.  

 

1.5 Disposition 
Tabellen över uppsatsens disposition beskriver vad de olika kapitlen innefattar. 

 

Metod 

 

I kapitlet beskrivs den metod som använts i uppsatsen för att uppnå 

uppsatsens syfte. 

Teoretisk referensram 

 

I kapitlet redovisas relevanta teorier för inköp av indirekta varor 

och koncernsamverkan. 

Empiri 

 

I kapitlet redovisas de data jag samlat från företagens huvudböcker 

och intervjuer. 

Resultatanalys I kapitlet analyseras den insamlade empirin utifrån framlagda 

teorier. 

Slutsats 

 

I kapitlet redogörs för de svar jag fått på min problemformulering 

och mitt syfte. 

Avslutande diskussion 

 

I den avslutande diskussionen kommenterar jag uppsatsen och egen 

arbetsinsatts. 
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2 Metod 
 

 

I kapitlet beskrivs den metod som använts i uppsatsen för att uppnå uppsatsens syfte. 

 

 

Under en praktiktid på MIAB i juni 2007 fick jag mycket specifika kunskaper kring företagen 

i Munkfors och en känsla av relationerna mellan de tre företagen. För att fördjupa insikten 

inom ämnet inköp av indirekta varor har jag dels använt utdrag från respektive företags hu-

vudbok med transaktioner men också genomfört öppna individuella intervjuer. För ett önsk-

värt resultat av undersökningen har företagens inköp, leverantörer, samverkan sinsemellan 

och hur inköp idag går till kartlagts. 

 

Då problemställningen är explorativ och inte testande lämpade sig en kvalitativ undersökning, 

som ger utrymme för ett brett analysområde inom företagen för att ge en så klar och översikt-

lig bild av situationen som möjligt.  

 

Fallstudiens fokus ligger på MIAB-koncernens tre företag i Munkfors och vill ge läsaren en 

bättre förståelse för hur komplex situationen är för inköp av indirekta varor, något som inte 

tilldelats alltför mycket uppmärksamhet vare sig i litteratur eller undersökningar. De bespa-

ringar som görs genom effektivisering av inköp av indirekta varor, efter kostnader för eventu-

ell omorganisering eller dylikt, förbättrar oavkortat företagets resultat, till skillnad från bespa-

ringar inom inköp av råmaterial, då till exempel pressade priser i ett senare skede kan komma 

att öka kostnaderna betydligt genom reklamationer eller ökade volymer av kassationer. Kan 

kostnaderna för inköp av indirekta varor minskas med en eller ett par procent, påverkar det 

vinsten för ett lite större företag med en märkbar summa. 

 

2.1 Insamling av data 
För att få så tillförlitlig information som möjligt har jag valt flera källor för insamling av data. 

Primärdata och sekundärdata har kombinerats för att ge en bred bild av situationen och öka 

trovärdigheten i empirin. 
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2.1.1 Primärdata - Intervjuer 

Primärdatan har samlats in direkt från personer för första gången. Intervjuer, frågeformulär 

eller observation är vanliga metoder för att samla in primärdata. 

 

I metodlitteratur beskrivs tre förutsättningar för lämpligheten för öppen, individuell intervju 

(Jacobsen 2002); 

1. när relativt få enheter undersöks 

2. när vi är intresserade av vad den enskilda individen säger 

3. när vi är intresserade av hur individen tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen 

 

I rådande läge passar den öppna, individuella intervjun bra. Endast få enheter undersöks, och 

förfarandet förenklas av att alla enheter är samlade geografiskt. För att få en uppfattning av 

reaktioner på en eventuell samordning krävs insamling av individuella data med kommentarer 

från berörda personer. Ett av de större problemen med organisatoriska förändringar är perso-

nalens reaktioner och vilja att implementera förändringarna, varför det är viktigt att undersöka 

individernas mening. 

 

För att få en rättvis bild av hur företaget hanterar sina inköp idag har jag valt att göra inter-

vjuer med personer på respektive företag. Främst personer inom det administrativa, som köper 

in en stor del av de indirekta varor uppsatsen behandlar, valdes ut för intervjuer. Även då 

andra personer köpt in varor, har personerna ifråga vetskap om en hel del av inköpen genom 

hantering av fakturor och liknande. På ett av företagen intervjuades även inköpsansvarig. Jag 

var också intresserad av hur respondenterna såg på ett alternativt samarbete företagen 

emellan.  

 

Intervjuerna skedde i Munkfors på respektive persons arbetsplats, alternativt kontor, den 20:e 

december 2007. Jag valde att lägga intervjuerna sent i undersökningen, då jag hade som mest 

kunskap om mitt ämne. Efter en kort förklaring av undersökningen hade vi en öppen dialog 

med handledning av intervjumallen, som återfinns i bilaga 1. Vid svar på frågorna har upp-

muntrats att ge exempel och utveckla resonemangen. För att skapa en mer naturlig dialog 

dokumenterades intervjuerna skriftligt, då jag tidigare uppfattat bandinspelningar som häm-

mande för intervjuade personer. Även tidigare, under min praktik, dokumenterade jag inter-

vjuer skriftligt, och personalen på de tre företagen är vana vid detta förfarande.  
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Enligt intervjuareffekten kan jag som person och min fysiska närvaro påverka de personer 

som jag intervjuar. För att motverka detta uppmuntrades berörda personer att ge exempel och 

liknande frågor ställdes om igen för att urskilja den intervjuades åsikt. Intervjuerna underlät-

tades av att respondenterna var vana vid min närvaro och att svara på frågor efter mina tidi-

gare intervjuer under praktiktiden. 

 

2.1.2 Sekundärdata - Insamling av data från huvudböcker 

Sekundärdata samlas inte in direkt från källan utan har samlats in av andra och finns tillgäng-

liga för tolkning eller bearbetning. För att göra en trovärdig undersökning krävs att sekundär-

data kritiskt granskas. 

 

På grund av företagens snabba utveckling finns idag andra möjligeter att utveckla sin organi-

sation än tidigare. För att hantera ”växtvärken” och få en riktig bild av situationen har jag valt 

att titta på de faktiska transaktioner som gjorts under föregående verksamhetsår. Jag har med 

hjälp av utdrag från respektive företags huvudbok kartlagt vilka leverantörer som använts och 

vilka inköp som gjorts. Jag har sedan kunnat jämföra leverantörer och inköp företagen emel-

lan för att få en bild av möjligheter till samverkan. 

 

2.2 Litteraturval 
Delar av främst moderna inköpsteorier men också teorier kring kommunikation har valts ut 

efter vilken typ av data som planerats att samlas in, och studerats för att få kunskap inom 

ämnet. Jag har försökt lyfta fram nyckelfaktorer för att kunna avgöra vilka teorier som i ana-

lysen är bäst applicerbara på fallföretagens situation. 

 

Till en början hade jag tänkt studera fler teoriavsnitt men reducerade dem efter hand, då jag 

ansåg att de inte tillförde tillräckligt utan istället tog kraft från de aktuella avsnitten. 

 

I litteraturen angående inköpsteori har vikt lagts vid de avsnitt som påverkar inköp av indi-

rekta varor. Stor del av moderna inköpsteorier handlar om leverantörssamverkan och relatio-

ner, som kan utvecklas för att höja kvaliteten på det köpande företagets slutprodukt eller på-

verka produktionen genom effektivare materialhantering3. Dessa teorier har gjort inköp till ett 

populärt ämne att forska inom men påverkar alltså inte i den här uppsatsen, men som jag 

                                                
3 T.ex. genom just-in-time leveranser kan lagerkostnader minskas. 
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nämnt ovan är det inte svårt att förstå, att även inköp av indirekta varor kan vara värt att 

undersöka. De flesta av de besparingar, som kan göras inom detta fält och genom organisato-

riska förbättringar, påverkar resultatet i direkt proportion till de faktiska besparingar som görs. 

 

Kommunikation är ett av inköparens viktigaste verktyg och teorier kring ämnet ansågs vara 

värdefulla för att nå uppsatsens syfte. 

 

2.3 Analys av data 
Analysen utgår från den sammanställda teorin och strävar efter att lyfta fram förutsättningar 

hos fallföretagen för att skapa en effektiv organisation för inköp av indirekta varor. 

 

Efter att den teoretiska referensramen tagits fram har relevant information på fallföretagen 

undersökts utifrån kunskaper från teorin. Informationen består främst av hur dagsläget ser ut 

och vilka reaktioner och förutsättningar som finns för förändringar kring inköp. 

 

I analysdelen har moderna inköpsteorier använts och prövats mot fallföretagens situation. 

 

2.4 Metodkritik 
Eftersom hela undersökningen fokuserar på just MIABs situation kan det vara svårt att gene-

ralisera till andra företag. Däremot kan det tänkas att situationen i många fall är liknande för 

företag som vuxit fort och inte prioriterat att organisera funktioner för inköp av indirekta 

varor. Uppsatsen är inte avgränsad efter några specifika variabler som endast går att återfinna 

hos fallföretagen. 

 

Ytterligare studier av teorier kring samverkan inom koncerner kunde ha givit undersökningen 

en bredare grund. 

 

Materialet från intervjuerna kunde ha varit mer omfattande och mer tillförlitligt genom att fler 

intervjuer gjorts. 

 

Dokumentationskällan kan till viss del vara svår att tolka och behandla på rätt sätt men är 

ändå tillförlitlig i den mening att det rör sig om faktiska transaktioner. 
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3. Teoretisk referensram 
 

 

I kapitlet redovisas relevanta teorier för inköp av indirekta varor och koncernsamverkan. 

 

 

3.1 Inköp 
Inköpsteorier har under de senaste decennierna utvecklats. Den traditionella synen innebär, att 

det köpande företaget ser alla leverantörer som likvärdiga och köpet avgörs av var man får 

bästa priset. Köper man in stora volymer har man dessutom möjlighet att pressa priserna ytter-

ligare och spela ut leverantörerna mot varandra. Detta synsätt kan negativt påverka kvaliteten 

och utvecklingen av produkter hos leverantören. Ett närmare samarbete mellan det köpande 

och säljande det företaget prioriteras inte av någon av parterna (Bergman & Klefsjö 2007). I 

början av 1980-talet kritiserade William Edwards Demings denna syn på utebliven leveran-

törssamverkan. En av Demings punkter i sin 14-punktslista är att ”minska antalet leverantörer 

och värdera dem inte enbart efter pris” (Bergman & Klefsjö 2007). 

 

Den mer moderna synen på inköp förespråkar leverantörsrelationer och win-win situationer, 

där både leverantör och köpare mår bra och kan utvecklas av samarbetet. Samarbetet kan leda 

till teknisk utveckling och anpassning av komponenter, materialflödet kan optimeras och in-

formationsflödet kan utvecklas. (Gadde & Håkansson 1998) Att använda färre leverantörer 

med närmare samarbete kan medföra minskade inköpskostnader och effektivare hantering. 

Kontrakt och avtal används under en längre period istället för att omförhandlas. 

 

En jämförelse av nyckelord från den klassiska och mer moderna inköpsfilosofin har gjorts av 

Axelsson och Laage-Hellman (1991). Speciellt för inköp av varor som kännetecknas av höga 

indirekta kostnader är den nya filosofin att föredra. Produkter med höga direkta kostnader kan 

enligt Axelsson och Laage-Hellman (1991) med fördel behandlas efter den klassiska filosofin. 
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Den klassiska inköpsfilosofin  Den nya inköpsfilosofin 

Administrativ 

Lokala marknader 

Många alternativ 

Lokala problemlösningar 

Konkurrens 

Kort sikt 

Acceptabel kvalitetsnivå 

Just- in- case 

Prisorientering 

 Strategisk 

Globala marknader 

Ett eller två alternativ 

Samordnade problemlösningar 

Samarbete 

Lång sikt 

Nollfel 

Just- in- time 

Kostnadsorientering 

 
Figur 3.1 Figur ur Axelsson och Laage-Hellman (1991) s. 16. Nyckelord för den klasiska respektive nya 
inköpsfilosofin. 
 

Inköpsorganisationens funktioner är bland annat att identifiera leverantörer, organisera och 

uppdatera en databas av leverantörer, förhandla avtal och inhandla varor och tjänster som 

möter eller överträffar företagets behov på ett tids- och kostnadseffektivt sätt (Stevenson 

2007).  

 

Fler kostnader än själva priset påverkas av inköp. Bilden nedan visar vilka indirekta kostnader 

utöver priset som påverkas av inköpet. Dessa kan vara svåra att beräkna, men som vi ser av 

storleken är de värda uppmärksamheten. De indirekta kostnaderna anses i många fall enklare 

att påverka än de direkta kostnaderna. (Axelsson 1998) 

 

 
 
Figur 3.2 Figur ur Gadde och Håkansson (1998) s. 56. Illustration av kostnader som direkt och indirekt 
påverkas av inköp. 
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3.1.1 Köp av indirekta varor 

Köp av indirekta varor berör inte produktionen direkt men är nödvändiga för företagets admi-

nistration och överlevnad. Dessa varor förbises ibland i inköpslitteratur men är en viktig del 

av företagets funktion. Främst går det att spara pengar på att ha ett så väl fungerande och 

effektivt system som möjligt för inköp av indirekta varor. Viktigt är att veta hur man ska gå 

till väga och vem som har rätt att köpa in vad. 

 

Köp av indirekta varor eller förnödenheter, som de benämns i Gadde och Håkansson (1998), 

är de mest komplexa av företagets olika inköp. Istället för att optimera varje enskilt beslut bör 

man utveckla system för hur inköpen ska hanteras. Inköpen görs ofta och oregelbundet och 

omfattas av ett stort antal artiklar vilket medför hanteringsmässiga konsekvenser. Produkt-

sortimentet bör begränsas och standardiseras. Beställnings- och leveransrutiner är av stor 

betydelse för en effektiv process. Viktigast vid denna typ av inköp är att skapa effektiva ruti-

ner för inköpshanterandet och att öka tillgängligheten. (Gadde & Håkansson 1998)   

 

Kostnaderna för inköp av indirekta varor kan tyckas mindre intressanta med dess marginella 

styckpriser, och många företag förbiser att utveckla fungerande system för hur inköpen bör gå 

till. Detta resulterar i onödig administrativ belastning för flera, små och splittrade köp. (Gadde 

& Håkansson 1998) 

 
3.1.2 Centraliserad eller decentraliserad inköpsverksamhet 

Beroende på inköpssituationen och typ av varor lämpar sig olika utformning av inköpssyste-

met. Få företag har en helt centraliserad eller decentraliserad inköpsverksamhet, de flesta 

kombinerar dem båda i någon form men ofta överväger det ena tillvägagångssättet.  

 

För köp av indirekta varor lämpar sig ofta centraliserad inköpsverksamhet, då resurser samlas 

för att bedriva verksamheten. Resurserna blir mer hanterbara och kan fördelas på ett effektivt 

sätt. Samordningen på företag eller i en koncern underlättar relationer gentemot enskilda leve-

rantörer, och bättre priser kan förhandlas om till följd av ökade volymer. (Gadde & Håkansson 

1998) Däremot kan en centraliserad inköpsverksamhet skapa klyftor mellan inköpsavdelning-

en och frontpersonal, medan kontakten gentemot leverantören blir mer professionell. Genom 

att utveckla den interna kommunikationen och ge nyckelpersoner lämpliga befogenheter kan 
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problemet avhjälpas. Vad som inte får försummas är att systemet hela tiden måste utvecklas 

och uppdateras.  

 

Decentraliserad inköpsverksamhet innebär, att inköpet sker i samband med företagets eller 

enhetens övriga verksamhet. Det kan då vara svårare att samordna inköpen med andra enheter 

eller företag. (Gadde & Håkansson 1998) Vid till exempel inköp av varor av stor teknisk be-

tydelse kan det ofta vara bra om samma person som använder och utvecklar produkten också 

köper in den, då det kan vara svårt att kommunicera vilka egenskaper som är önskvärda. En 

decentraliserad verksamhet kan i många fall ge snabbare respons och tillgodoser lättare speci-

ella behov då inköparen är närmare användaren (Stevenson 2007). 

 

3.1.3 Organisering av inköpsfunktionen 

Gadde och Håkansson (1998) talar om tre olika strategiska roller för inköpsfunktionen.  

Rationaliseringsrollen innefattar de aktiviteter, som genomförs för att minska kostnader. Ett 

sätt kan vara att ersätta produkter med andra som är mer kostnadseffektiva. Inom de administ-

rativa flödena kan besparingspotentialen vara betydande. För att kunna pressa priser är ökade 

volymer önskvärt och kan uppnås både genom att koncentrera inköpen till färre leverantörer 

och genom samordning inom koncernen. (Axelsson & Laage-Hellman 1991) Effektivisering 

av leverantörsrelationerna kan ske genom avtalsstandardisering eller ramavtal och effektivare 

kommunikation (Axelsson & Håkansson 1984). De indirekta kostnader, som illustrerats i 

figur 3.2, kan rationaliseras genom effektivare administrativ hantering (Axelsson 1998). 

 

Utvecklingsrollen kan i högre grad påverka vid inköp av produktionsrelaterat material och 

behandlar hur inköpsfunktionen kan påverka utvecklingsarbeten hos leverantören. I både 

rationaliserings- och utvecklingsrollen är ett närmare samarbete med leverantören önskvärt. 

 

Inköpsfunktionens strukturroll innefattar hur ”inköp” agerar på leverantörsmarknaden, huru-

vida företaget ska undvika eller gynna beroendesituationer till leverantörer. Åtgärder kan 

bestå av att öka eller minska antalet leverantörer eller att standardisera inhandlade produkter. 

(Axelsson & Laage-Hellman 1991) Strukturrollen avser även att ett större företag kan påverka 

leverantörsmarknaden, antingen genom att välja flera eller enstaka leverantörer som i sin tur 

påverkas av detta. På sikt påverkas även vilket utbud av leverantörer som kommer att finnas 

på marknaden. Inköpsfunktionen bör försöka påverka strukturutvecklingar som sker på de 

leverantörsmarknader man har intresse av. (Gadde & Håkansson 1998) 
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Genom att samverka med andra företag kan förhållanden till olika leverantörer och leveran-

törskategorier påverkas. Till exempel kan inköp samordnas för att uppnå skalfördelar, effekti-

visera administrationen eller varuflöden. (Gadde & Håkansson 1998) 

 

För organisering av en inköpsfunktion anses två frågor vara kritiska. Den första behandlar 

graden av centralisering eller decentralisering. Den andra frågan behandlar vilken ansats 

inköpsfunktionen ska prioritera. De tre vanligaste varianterna är; specialisering på produkt, 

specialisering på arbetsställe och specialisering på leverantör. (Axelsson & Laage-Hellman 

1991)   

 

Genom en centraliserad inköpsverksamhet kan resursutnyttjandet ökas och bättre ekonomiska 

villkor förhandlas genom större inköpsvolymer. Samordning mellan företag eller enheter 

underlättas betydligt av en central inköpsfunktion och en inköpare med rätt kompetens kan 

nyttjas gemensamt. Har en koncerns företag många gemensamma leverantörer, kan det vara 

en anledning att samordna inköpen. Argumenten för en decentraliserad inköpsfunktion är att 

inköp är en så integrerad del av verksamheten, att inköpen inte kan skiljas ifrån användaren. 

(Gadde & Håkansson 1998) 

 

Vidare är det av vikt för organiseringen vilken typ av varor som köps in, strukturen i nätverk 

och det köpande företagets värderingar. Vilken syn företaget har på inköpsfunktionen påver-

kar funktionens status inom företaget. Inköpsorganisationen måste aktivt verka för att elimi-

nera de nackdelar, som den valda organisationsutformningen medfört. Till exempel att till den 

centraliserade verksamheten komplettera med behörigheter för inköp inom vissa speciella 

områden där hög grad av produktkännedom krävs. (Gadde & Håkansson 1998)  

 

Ett viktigt komplement till den organisation som skapats för inköp är inköpsledning, den kul-

tur och kommunikation som präglar organisationen. Med kultur menas de värderingar och 

åsikter, som personalen har om de arbetsuppgifter som ska utföras. Har man olika värderingar 

inom organisationen kommer detta att försvaga ett enhetligt beteende, som i sin tur påverkar 

effektiviteten. Värderingar kan förslagsvis komma från företagets verksamhetsidé, och det är 

viktigt att kontinuerligt arbeta med att implementera och förankra önskvärda värderingar hos 

personalen. (Axelsson & Laage-Hellman 1991) 
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Hur det köpande företaget ska organisera sina förbindelser till leverantörer beror bland annat 

på företagens teknologiska uppbyggnad och karaktären på varorna som köps (Gadde & 

Håkansson 1998). Mängden av personkontakter är mycket betydande. För att leverantören 

inte ska behöva mottaga en mängd olika budskap från olika kontakter på det köpande företa-

get bör en lämplig talesman4 utses (Gadde & Håkansson 1998). 

 

Håkansson och Gadde (1998) nämner som nyckelord för nya organisatoriska lösningar: för-

djupat engagemang, samverkan, konstruktiva konflikter och en kontinuerlig organiserings-

process. Kommunikation och informationsutbyte med leverantörerna kommer att vara viktiga 

inslag. 

 

3.1.4 Inköpspersonalens kompetens 

Enligt tradition har inköpspersonalen haft en låg status och arbetet har inte ansetts vara mer 

krävande än att sitta och vänta på att leverantörerna ska bjuda under varandra. Attityd och 

kommunikation är viktiga faktorer på företaget för att inköpsfunktionen ska fungera. Leve-

rantören har heller inte setts som en samarbetspartner utan snarare som en motpart. (Gadde & 

Håkansson 1998) För att förhållandena inom företaget och även externt mot leverantörer ska 

fungera och kunna utvecklas krävs att inköparen har kommersiell kompetens och kan kom-

municera på rätt sätt både internt och externt.  

 

Juridik och avtalsteknik är viktiga kunskaper för en inköpare, som ska skriva avtal med leve-

rantörer. Men trots att avtal är en viktig del för att skapa trygghet, kan det ibland vara alltför 

komplexa situationer för att det ska vara värt att skriva nya avtal som täcker olika tänkbara 

situationer. Förbindelsen med leverantören kan istället vara avgörande. Även datorvana och 

språk är önskvärda kompetenser och utvecklingsmöjligheter för en inköpare. (Gadde & 

Håkansson 1998) Webbaserad handel och lagerkontroll förväntas utvecklas och växa 

(Stevenson 2007). 

 

Av personer som arbetar med inköp uppfattas det ofta som ett problem att andra personer 

inom företaget har kontakt med leverantörer (Gadde & Håkansson 1998). I många avseenden 

finns olika aspekter på hur relationer och rutiner ska hanteras, och det är viktigt att vald stra-

tegi följs för att kunna utveckla och effektivisera inköpsfunktionen. En inköpare med alltför 

                                                
4 Förslagsvis en inköpare, vid inköp av indirekt material i en centraliserad inköpsfunktion. 
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knappa kunskaper om att skaffa rätt produkter kan tappa trovärdighet, vilket i sin tur kan leda 

till att andra personer börjar handla och inköparens funktion inte längre blir trovärdig. (Van 

Weele 2005) 

 

3.1.5 Val av leverantörer 

När leverantörer ska väljas kan de utvärderas efter nivån av följande poster; säljarens presta-

tioner, köparens kostnader för att upprätthålla relationen och säljarens pris (Axelsson & 

Håkansson 1984). Köp av indirekta varor påverkas främst av de två sistnämnda posterna. Då 

artiklarna är många och varierande krävs ett flertal leverantörer, men för att minska hanter-

ingskostnaderna bör inte alltför många relationer upprätthållas. Positivt är, att den här typen 

av varor ofta är standardiserade, vilket underlättar för byte av leverantör, som i sin tur påver-

kar möjligheten till prispress men då på bekostnad av etablerade relationer med upparbetade 

och väl fungerande rutiner. 

 

Enligt de moderna teorierna kring inköp ska antalet leverantörer minskas. En stor leverantörs-

bas medför att mera omfattande och resurskrävande relationer måste etableras och upprätt-

hållas, men även att hanteringskostnaderna ökar i takt med antalet leverantörer. (Gadde & 

Håkansson 1998) I en artikel av Jeffery A. Ogden5 (2006) framhålls kritiska framgångsfakto-

rer för att reducera leverantörsbasen. Några av de högst värderade faktorerna hos de under-

sökta företagen i artikeln är: bra informationssystem, cross-functional team6, att välja rätt 

leverantör, god kommunikation och win-win relationer. 

 

Väljs ett fåtal leverantörer med fördjupade relationer bör inte bara beaktas att välja rätt leve-

rantör utan också för att nå bästa effektivitet arbeta på rätt sätt med de utvalda leverantörerna 

(Gadde & Håkansson 1998). Huruvida en enskild leverantör eller flera ska väljas beror på 

inköpets natur. Tidigare har definitivt hävdats, att beroende av ett fåtal leverantörer är nega-

tivt. Har man flera leverantörer bidrar det dock till att resurser inte finns för att skapa en till-

räckligt ingående relation med respektive leverantör och utveckling av samarbetet med leve-

rantören blir lidande. Kan en standardiserad produkt eller en produkt av mindre teknisk 

betydelse köpas, bör man dra nytta av att inte ha en alltför nära relation och något flera leve-

rantörer för att kunna få bästa pris genom prispress. Att vända sig till flera leverantörer 
                                                
5 Assistant professor of supply chain management in the business management department, Marriott School of 
Management, Brigham Young University in Provo, Utah. 
6 För att implementeringen av ett nytt system ska fungera krävs att aktieägare men också andra delar av 
organisationen känner sig delaktiga i förändringen. 
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innebär också större handlingsfrihet. För att säkra materialförsörjningen kan det vara viktigt 

att ha alternativa leverantörer, men detta kan även uppnås genom en stark relation till ett 

företag. (Gadde & Håkansson 1998) Relationens standardiseringsgrad är av betydelse, då en 

mindre standardiserad relation innebär en ”låsning” på kort sikt. Axelsson och Håkansson 

(1984) menar, att prestationer och relationskostnader därför bör ställas i relation till priset. Ju 

mer standardiserad relationen är, desto mer kommer priset i fokus genom att direkta jämförel-

ser kan göras mellan olika alternativa leverantörer. 

 

Sammanfattningsvis gäller att för inköp av indirekta varor är det bättre att dra ner på antalet 

leverantörer för att minska kostnaderna kring hantering av leverantörsbasen. Dock inte till för 

få leverantörer, vilket kan leda till otrygghet i försörjningen, minskad handlingsfrihet eller 

försummelse av möjligheten till prispress. För den här typen av varor krävs inte ett nära sam-

arbete, där företaget kan gynnas av teknisk utveckling och så vidare. 

 

3.1.6 Samarbete med leverantörer 

Värt att tänka på om man ska gå in i en djupare relation med en leverantör är den strategiska 

passformen, att parternas strategier och långsiktiga ambitioner drar åt samma håll. Andra vik-

tiga faktorer att beakta är den organisatoriska passformen, företagens organisationsstrukturer, 

arbetssätt och kulturer. (Axelsson 1998) 

 

Att involvera sig i ett ömsesidigt förhållande är resurskrävande, och det kostar att byta leve-

rantör. Ett mera stabilt förhållande till leverantören kan vara att föredra, då rutiner kan stan-

dardiseras. Att hantera inköpsordrar, fakturering och andra uppgifter av administrativ karaktär 

är för ett inköp av varor med lägre ekonomiskt värde av betydande relativ ekonomisk storlek. 

Att anpassa planerings-, leverans- och kommunikationssystem kan vara ett sätt att stabilisera 

förhållandet företagen emellan och minska kostnaderna. För att en långsiktig relation ska fun-

gera och vara givande måste både det köpande och det säljande företaget ha ett långsiktigt 

perspektiv och även ambition att utveckla relationen. Ansträngningar i den riktningen måste 

kontinuerligt följas upp och korrigeras. (Gadde & Håkansson 1998)   

 

Handlar det om längre avtal och kontakter är det ofta värt att satsa på en god relation till leve-

rantören. Är det en tillfällig kontakt är en mindre nära relation att föredra för att kunna pressa 

priser. (Stevenson 2007) 
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För inköp av indirekta varor är en nära relation till leverantören alltför resurskrävande. Om 

man ska välja hög eller låg stabilitet beror på om man vill ha möjlighet att pressa priser eller 

sänka kostnader genom rutinisering. (Gadde & Håkansson 1998) 

 

3.2 Kommunikation 
Att kommunikationen fungerar väl är en förutsättning för att skapa effektivitet, vilket jag 

redan påpekat vid ett flertal tillfällen. Viktigaste formen av kommunikation är personliga 

kontakter. 

 

Inköpare på företagen är väsentliga kanaler och koordinatörer för informationsutbyte både 

internt och externt. Enligt en undersökning av Håkansson och Wootz (1978) framgick, att 

kommunikationen var den helt dominerande arbetsuppgiften. (refererad i Gadde & Håkansson 

1998) 

 

Köp av indirekta varor uppstår sporadiskt och ofta och kännetecknas av ett stort antal artiklar 

vilket gör det svårare att hantera. Det krävs därför ett stort informationsutbyte, och de indi-

rekta kostnaderna blir höga i förhållande till varornas låga värde. En viss effektivisering och 

standardisering i kommunikationen kan göras, men en del frågor är allt för komplexa för att 

standardiseras. (Gadde & Håkansson 1998) 

 

Informationsutbytets karaktär avgör i vilken grad kommunikationen kan vara lämplig att stan-

dardisera. Nedan redovisas olika typer av informationsutbyten i inköpsarbetet. 

 
 
Typ av information 
 Teknisk 
 Kommersiell 
 Administrativ 
 

 
Informationsutbytets syfte för inköp 
För att specificera vad som skall köpas 
För att få till stånd affärsuppgörelsen 
För att hantera en specifik leverans 
 

 
Figur 3.3 Figur ur Gadde och Håkansson (1998) s. 209. Olika typer av informationsutbyte i inköpsarbetet. 
 

Behovet av tekniskt informationsutbyte varierar beroende på vad köpet omfattar, hur mycket 

kunskap som krävs av inköparen och hur den ska kommuniceras till leverantören (Gadde & 

Håkansson 1998). 
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Det kommersiella informationsbehovet innefattar de affärsmässiga villkoren. Bland annat 

ingår identifiering av möjliga leverantörer och utvärdering av dessa och dess produkter men 

framförallt information om leverantörernas priser, rabatter, leveranskapacitet med mera. I nära 

förhållanden krävs att villkoren och förutsättningarna i relationen hålls uppdaterade. I de fall 

man vänder sig till flera olika leverantörer krävs en mera ytlig helhetsbild av flera potentiella 

leverantörer. (Gadde & Håkansson 1998) 

 

All information, som är kopplad till den enskilda transaktionen och den faktiska affärsuppgö-

relsen, benämns det administrativa informationsutbytet. Här inkluderas all nödvändig kontakt 

från förfrågningar till fakturering. (Gadde & Håkansson 1998)   

 

 
 
Figur 3.4 Figur ur Gadde & Håkansson (1998) s. 215. Illustration av det administrativa informationsutbytet. 
 

Det administrativa informationsutbytet är ofta starkt förknippat med ett omfattande pappers-

flöde, som kräver mycket resurser för sin hantering. Speciellt för frekventa köp av produkter 

med lågt värde blir resursutnyttjandet stort i förhållande till varuvärdet. (Gadde & Håkansson 

1998) Denna typ av information är också den mest lämpade att standardisera. Standardise-

ringen kan i många fall dessutom skapa fördelar för båda parter genom att informationen blir 

snabbare och säkrare. Ett alternativ för standardisering är IT-lösningar, framförallt kan effek-

tiva system användas för de företag som skapat relationer till ett färre antal leverantörer. Har 

man en stor leverantörsbas kan systemen vara svåra att implementera. (Gadde & Håkansson 

1998) Används ett system för mer standardiserat informationsutbyte vinns mera tid, det vill 

säga resurser, till personlig kommunikation för uppgifter som är svåra att standardisera.  
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4. Empiri 
 

 

I kapitlet redovisas de data jag samlat från företagens huvudböcker och intervjuer. 

 

 

För att besvara frågan hur inköpsprocessen av indirekta varor inom MIAB-koncernen kan 

organiseras och optimeras i syfte att uppnå en mer dynamisk och kostnadseffektiv organisa-

tion för att därigenom skapa en ökad lönsamhet har jag samlat in data från källor av olika 

karaktär. Dels har jag tittat på faktiska transaktioner för de tre företagens inköp av indirekta 

varor, och dels har jag genomfört intervjuer av anställda på respektive företag.  

 

Insamlade data ska leda till en ökad förståelse för den rådande situationen och ge möjligheter 

till att se en eventuell besparings- och effektiviseringspotential. 

 

4.1 Munkfors Industrier AB 
MIAB-koncernens aktier ägs av syskonen Jarl Hallberg, Per-Olov Hallberg och Carina 

Linder. Följande karta visar företagen och ägarförhållandena inom koncernen. Munkfors 

Sågar (MFS), Munkfors Sawmill Support (MSS) och Swedev är uppsatsens fallföretag. 

 

 
 

Figur 4.1 Hämtad från http://www.swedev.se/theCompany.asp (2008-01-17). Organisations schema över MIAB-
koncernen. 
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Under föregående verksamhetsår7 delade sig MFS och MSS från att tidigare varit ett och 

samma företag. De har till viss del liknande produktion, men MSS producerar sågblad i större 

dimensioner till främst sågverk och hanterar även service av dessa och klingor. Produktion 

sker även i Hässleholm. Kundbasen är främst i Sverige. MFS producerar smalare sågblad till 

livsmedels- och träindustrin, bandknivar och perforeringsknivar. Kundbasen är till allra 

största delen utomlands. VDn och ledningsgrupp för MFS och MSS är densamma och har ett 

nära samarbete med VDn på Swedev. Ledningens ambition är att även på operativ nivå få ett 

bättre samarbete mellan företagen. Allteftersom företagen vuxit ser man fler fördelar med att 

samordna och organisera specialiserade avdelningar inom koncernen. Det är känt, att inköp av 

aktuell typ utgör en stor kostnad för koncernen, och en minskning med endast ett par procent 

påverkar resultatet märkbart. Swedev tillverkar och utvecklar raklar för tryckeriindustrin, som 

säljs och exporteras till stora delar av världen. 

 

Alla företagen har någon typ av skiftgång, vilket kan påverka kommunikationen och ställer 

högre krav på dokumentation av vad som tidigare skett under dagen. Till exempel vid inköp 

kan det vara svårt att ta reda på vad som beställts tidigare, om ingen dokumentation finns till-

gänglig. 

 

Som administrativt program använder alla tre företagen affärssystemet ”Jeeves”. På Swedev 

används dock även programmet ”Hybron” för produktionsplanering. MFS och MSS har 

använt ”Jeeves” en längre tid och använder fler funktioner i programmet än Swedev, som 

kompletterar med ”Hybron” och heller inte använt ”Jeeves” lika länge. 

 

4.2 Datainsamling från huvudböcker 
I form av excelfiler har jag haft tillgång till respektive företags huvudböcker med kontona 

5000 – 69998, det vill säga övriga rörelseomkostnader. Jag har endast samlat data från föregå-

ende verksamhetsår, 06/079.  

 

Några av de ekonomiskt största posterna för alla tre företagen inom kontona 5000 – 6999 är; 

• Elström 

                                                
7 2005/2006 
8 MIAB-koncernen använder baskontoplanen. 
9 MIAB-koncernen tillämpar brutet räkenskapsår. 0901-0831. 
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• Reklam och PR 

• Lokalhyra 

• ADB-tjänster 

• Leasingavgifter för personbilar 

• Företagsförsäkringar 

• Telefon och fax 
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Fig. 4.2 Procentandel beräknat utifrån respektive företags omsättning och totala kostnader för indirekta varor. 
 

För att kunna jämföra företagen har jag använt respektive företags omsättning för verksam-

hetsåret 06/07. I diagrammet ovan visas procentandelen, som används till inköp av indirekta 

varor10 av respektive företags omsättning. 22 procent av MFS, 19,5 procent av MSS och 12,9 

procent av Swedevs omsättning används för inköp av indirekt material. 
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Fig. 4.3 Procentandel beräknat utifrån totala antalet leverantörer och vilka som används gemensamt. 
 
                                                
10 Indirekta varor representeras här av övriga rörelseomkostnader. 
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Från excelfilerna listade jag alla leverantörer för respektive företag och sammanställde dem 

sedan och markerade gemensamma leverantörer. 26 procent av leverantörerna används av två 

eller tre av företagen. 18 procent av leverantörerna används av två av företagen respektive 8 

procent av tre av företagen, se bild ovan. 

 

Av alla de gemensamma leverantörerna använder; 

• MFS 66 % 

• MSS 31 % 

• Swedev 37 %. 

MFS leverantörsbas är klart större än de övriga två företagens. En anledning till att Swedev 

och MSS har färre leverantörer än MFS är att de båda företagen köper en del internt av MFS, 

som i sin tur köpt varorna externt. 

 

4.3 Intervjuer 
För att få en bild av hur personalen på företagen uppfattar situationen har fyra anställda i 

MIAB-koncernen intervjuats.  

 

Frågorna är utformade för att vara ett komplement till insamlade data från huvudböckerna. 

Syftet var att få en bild av hur den interna kommunikationen fungerar, ta reda på om något 

system tillämpas för hantering av inköp av indirekta varor och samla reaktioner för en eventu-

ell samordning. Den intervjumall som användes vid intervjuerna återfinns i bilaga 1.  

 

Då det inte på MFS och MSS finns någon person, som rår över alla inköp av indirekt material, 

valdes personer ut som har vetskap av vad som köps in främst genom att de hanterar faktu-

rorna på respektive företag. På Swedev kompletterades materialet med en intervju av inköps-

ansvarig för den här typen av material. 

 

De personer jag valt att intervjua från respektive företag är; 

Bodil Persson, receptionist/ekonomiassistent/växeltelefonist, Munkfors Sågar 

Carina Thorén, ekonomiassistent/ekonomiansvarig, Swedev 

Magnus Björklund, underhåll- o inköpsansvarig, Swedev 

Mie Öberg, ekonomiassistent, Munkfors Sawmill Support 
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4.3.1 Inköpsprocessen av indirekt material idag 

De två företagen, MFS och MSS, som tidigare varit ett och samma, har en mer liknande pro-

cess än Swedev, som senare förvärvats till koncernen. 

 

Det är ofta ett antal nyckelpersoner, som tar större ansvar för inköpen. Rutiner och organise-

ring av system hanteras av respektive person. Fakturorna i sin tur måste attesteras av behörig 

person beroende på summan. Inköpande personal ser det som en trygghet att ha vissa begräns-

ningar när det gäller för hur mycket man får handla. 

 

Tidigare har missförstånd skett hos leverantörer, då samma leverantör använts av både MFS 

och MSS och man tidigare varit ett företag. Fakturorna hamnar lätt fel, och ökad administrativ 

belastning blir resultatet. 

 

Munkfors Sågar AB 

På MFS är det ofta den person, som är närmast användningsområdet och tidigare hanterat 

inköpen, som handlar. Flera olika personer köper förnödenheter för den avdelning de arbetar 

på. Beställningar sker främst genom att ett behov upplevs, varpå kontakt tas med en leveran-

tör och beställning sker via mail eller telefon. Det är sagt, att det ska beställas genom datasy-

stemet ”Jeeves” men för ”småsaker” används ej systemet. När fakturorna sedan hamnar hos 

Bodil lämnas de vidare för attestering till behörig person beroende på summan. 

 

Bodil köper in det mesta av kontorsmaterialet och har ett system med ett låst och ett öppet 

lager. Från det öppna lagret kan de anställda hämta det material de behöver, och Bodil fyller 

sedan på allteftersom i de båda lagren. Vid speciella önskemål av kontorsmaterial är det fram-

förallt Bodil som kontaktar leverantören.  

 

När det gäller andra varor än kontorsmaterial är det i många fall en specifik person på respek-

tive avdelning som köper in via egna kontakter med leverantörer. Respektive avdelning har 

möjlighet att självständigt välja lämpliga artiklar och ansvara för leverantörskontakter. Bodil 

uttrycker positivt, att det är frihet under ansvar. Olika personer har möjlighet att påverka och 

köpa in, men fakturorna kollas alltid i efterhand av en behörig person. Det finns ingen direkt 

dokumentation av vad som beställts. 

 



23 

Munkfors Sawmill Support AB 

På MSS är det liksom på MFS flera olika personer som beställer för sina egna avdelningars 

behov. När behovet upplevs kontaktas leverantören och upp till ett visst belopp får beställas 

utan attestering av överordnad.  

 

Produktionsledaren lägger in inköpsordrar i ”Jeeves”. Till följd av detta kan sökningar på 

gjorda beställningar och liknande göras. Om användningen av funktionerna i ”Jeeves” utveck-

las, kan beställningen även kopplas till fakturan, men detta används bara idag för inköp av 

råmaterial. Utöver vad som registreras av produktionsledaren i ”Jeeves” finns ingen hantering 

av dokumentation av vad som beställts, priser, leveranser eller liknande. 

 

Då ingen strukturerad samordning av order sker, kan det i vissa fall bli ett antal beställningar 

från samma leverantör på en och samma vecka, vilket bidrar till onödig administrering av 

fakturor. Tidigare, när företaget var mindre, gjordes inte beställningar lika frekvent. Faktu-

rorna kollas heller aldrig av den som köper in, så det finns ingen kontroll att priser och annat 

stämmer efter överenskommelse. 

 

MFS gör vissa beställningar åt MSS på grund av tidigare hantering, då företagen var ett och 

samma och det fanns etablerade leverantörsrelationer. Till en början skedde misstag hos leve-

rantören om vem som skulle faktureras, men idag fungerar det okej. 

 

Swedev 

Innan den nuvarande VDn tillsattes hade fler personer ansvar för olika typer av inköp. Idag 

sköter Magnus, som är ansvarig för underhåll och inköp, de flesta inköpen. Carina köpte tidi-

gare in kontorsmaterial men beställningar hanteras nu via Magnus. I de fall hon fortfarande 

gör mindre beställningar sker det i samråd med Magnus. Det kan ibland uppfattas omständ-

ligt, enligt Carina, att behöva kontakta Magnus för mindre inköp. Men ser det ändå som ett 

bättre alternativ, då företaget vuxit och man inte längre har tid att hantera alla de uppgifter 

som man gjort tidigare. Hanteringen av fakturor har underlättats betydligt, när man nu i de 

allra flesta fall vet, att det är Magnus som beställt. Tidigare hände, att det beställdes dubbelt 

på grund av att olika personer beställde, och ingen dokumentation fanns tillgänglig. 

 

Gäller det större inköp så begärs offerter från olika leverantörer och vid rutinköp används 

utvalda leverantörer.  
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Tidigare har diskuterats att lägga in beställningarna i ”Hybron”, men det fungerar inte så idag. 

De mer vardagliga beställningarna hanteras efter en faxmall, som utarbetats och kompletteras 

allteftersom. Ofta ser Magnus själv vad som behövs, och i annat fall säger de anställda till. 

För en av avdelningarna, där kemikalier hanteras, finns en person, som är inköpsansvarig. Då 

Magnus är ledig eller upptagen av annat kan andra personer förbereda beställningen, men 

Magnus kontrollerar och signerar alltid beställningen innan leverantören kontaktas. 

 

4.3.2 Leverantörsrelationer 

Genomgående i de tre företagen hanteras leverantörsrelationer utifrån personliga relationer 

och kontakter med säljare. Swedevs hantering av avtal sker mer avskilt från de andra två 

företagen. MSS använder många gånger samma avtal som MFS. Ofta uppfattar leverantören 

att det är ett och samma företag. 

 
Munkfors Sågar AB 

För kontorsmaterial har Bodil valt leverantör efter en sedan tidigare etablerad personlig kon-

takt. När kontakten bytte företag följde MFS med. För Bodil känns det värdefullt att ha en bra 

kontakt att diskutera med och få hjälp och tips av. Samma leverantör används genomgående 

och övriga leverantörsrelationer för kontorsmaterial har rensats bort. Efter bortrensningen har 

MFS fått bättre priser och avtal dels på grund av större volymer, men även bättre personliga 

relationer till säljaren har betydelse vid förhandlingar.  

 

För de andra avdelningarna på MFS väljer inköpande person leverantörer efter personliga re-

ferenser. Kontakten med leverantören upprätthålls sedan av respektive ”inköpare”, och det är 

främst denne som gör beställningar. Personliga besök från säljare görs frekvent, men annars 

hålls kontakten främst i samband med beställningar via mail, telefon, fax och så vidare. 

 

Avtal med leverantörer ska skrivas ut efter en mall i ett worddokument och sorteras in i en 

avtalspärm, och när sedan tidsfristen för avtalen går ut, ska det förhandlas om nya. Systemet 

har idag låg prioritet, och på grund av tidsbrist är registret inte uppdaterat. Övrigt, som för-

handlas om, görs av respektive ”inköpare”. 
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Munkfors Sawmill Support AB 

Mie själv köper bara in kontorsmaterial och väljer heller därför inte ut nya leverantörer. För 

kontorsmaterialet används etablerade kanaler, där man fått bra rabatter. Säljare från leverantö-

ren av kontorsmaterial kommer på regelbundna besök. Andra kontakter sköts av respektive 

person, som köper in material. 

 

MSS har inget eget register eller hantering av avtal. Vissa avtal är gemensamma inom kon-

cernen eller tillsammans med MFS, och dessa sköts av MFS. Avtalsregistret på MFS anses ha 

för låg prioritet, men den hantering av avtal som sker överlåts ändå till MFS. 

 

Swedev 

Även Swedev väljer framförallt leverantörer med etablerade och bra personliga kontakter. 

Pris är självklart viktigt, men utbud, leveranstider, leveranssäkerhet och service väger också 

tungt. När väl en relation är etablerad, används denna oavsett pris, så länge det hålls inom 

rimliga gränser. Fungerar relationen dåligt, byts leverantören ut. För varje ny leverantör är det 

många uppgifter, som måste läggas in i datasystemet och hanteras. Under de senare åren har 

leverantörsbasen reducerats för att minska administrationen. 

 

Vid större inköp tas offerter in från två till tre företag och köpet avgörs sedan beroende på 

pris, kvalitet och hur tidigare relationer hanterats. Reklamationer, service och tillmötesgående 

beaktas. När det gäller större inköp har VDn stort inflyttande vid kontakt med leverantörer. 

Övrig kontakt med berörda leverantörer hanteras av Magnus i form av personliga besök, in-

bjudningar till leverantören och mail, telefon och så vidare. Söker man nya leverantörer, kan 

kontakter etableras på mässor eller finnas på Internet, då intressanta ”nyheter” annonserats. 

Det är ofta sunt förnuft, som styr valet. 

 

Avtal uppdateras en gång per år med större leverantörer. För att få bra avtal krävs att en viss 

mängd varor köps. För sådant som beställs ofta sker i vissa fall avrop ett halvår i förväg, och 

leverantören ligger med produkter på lager hos Swedev. Under året träffas man sedan för av-

stämningar. Även avtal för förbrukning och service hanteras av Magnus. Mycket finns också 

beskrivet i en verksamhetshandbok, hur allt ska hanteras på ett riktigt sätt. 
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4.3.3 Samordning och kommunikation mellan MFS, MSS och Swedev 

Kommunikationen och kontakten mellan företagen sker främst via telefon eller mail, trots att 

företagen ligger ett stenkast ifrån varandra. Det är en stark känsla på alla tre företagen, att var 

och ett är sitt eget, framförallt när det gäller Swedev, som inte varit med i koncernen lika 

länge. I takt med att företagen utvecklats och vuxit har fördelarna med en ökad samordning 

blivit fler. På ledningsnivå har företagen mycket bra kontakt och ett stort samarbete sins-

emellan. För MSS och MFS är ledningsgruppen densamma, och man har här även på andra 

nivåer bra kommunikation och samarbete. MSS använder sig ofta av samma avtal och förfa-

rande som MFS. 

  

Mie tror, att ett samarbete mellan alla tre företagen skulle fungera bra, och att det kunde vara 

positivt med någon som är mer specialiserad på just inköp. Inköpen kunde även föras in i 

”Jeeves” för att alla enkelt ska kunna kolla vad som är beställt och på väg. Det är idag många 

personliga kontakter, men å andra sidan är det en trygghet för den som ska använda varorna 

att själv ha fullständig koll. Största problemet för en eventuell samordning tror Mie skulle 

vara att bryta gamla vanor. 

 

Carina tycker, att koncernens köpkraft kunde användas för att förhandla fram priser och bra 

avtal, men sedan skulle var och ett av företagen köpa sina varor. Hon vill att inköparen ska 

finnas inom egna väggar och tror det kan kännas besvärligt att behöva kontakta en ”utomstå-

ende”, då det är lättare, när man har daglig personlig kontakt. Ska man ändå ha en central 

samordning, bör befogenheter att köpa in till en viss gräns finnas på respektive företag. Det är 

även bra om någon kan handla, ifall ordinarie är sjuk eller frånvarande.  

 

Eftersom företagen, framförallt Swedev gentemot MFS och MSS, sysslar med olika typ av 

produktion, är det en hel del olika varor som köps in, vilket kräver olika leverantörer, och 

vissa inköp kan därför vara svårt att samordna. Det krävs mycket kunskap av inköparen för att 

köpa rätt artiklar. Kontorsmaterial, avfall och liknande, som är samma för alla tre företagen, 

borde inte vara något problem att samordna, men då ska alla tre få lika stort inflytande över 

inköpsvalen. 

 

Även på MFS anses, att det är bättre om vart och ett av företagen köper in självständigt, men 

att avtal kan förhandlas gemensamt. Bodil tycker, att kommunikationen mellan företagen bli-

vit bättre och tror att det kanske beror på ledningarna som samarbetar mycket. På MFS har 
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tidigare organisatoriska förändringar medfört en del extra arbete för administrationen genom 

att fakturor skickats fel och så vidare, varför man idag heller inte vill samordna inköpen cent-

ralt. Även de gemensamma avtalen kan ibland medföra missförstånd hos leverantören. 

 

Den intervjuade personalen ser som främsta fördel, att med hjälp av en samordning kan bättre 

priser förhandlas fram. 

 

Främst MFS och Swedev exporterar mycket varor och hanterar affärer runt om i hela världen, 

vilket medför en hel del resor. Alla tre företagen åker även på mässor och besöker dotterbo-

lag. Rese- och hotellkostnader är en stor kostnadspost för alla tre företagen, och det har enats 

om ett gemensamt avtal med en hotell- och en researrangör. De gemensamma avtalen kan 

användas av respektive företag var för sig eller samordnat företagen emellan. 

 

Upphandlingen av spedition sker vartannat år och är gemensamt samordnad i koncernen på 

företagen i Munkfors. Främst anlitas Schenker och TNT, där man har bra avtal, som förhand-

lats fram gemensamt. Carina tycker, att kunskapen och kompetensen som finns inom koncer-

nen oftare borde nyttjas. Det är lättare att förhandla för hela koncernens större volymer, som 

blir en bättre affär för båda parter. Priserna kan pressas lättare, när inköpen blir större. Andra 

gemensamma avtal inom koncernen gäller för fruktleveranser, mobiltelefoner, kaffemaskiner 

och telefoni. 

 

De gemensamma avtalen man förhandlat fram fungerar bra, och berörd personal samarbetar 

ofta med beställningar och bokningar av frakt.  

 

Samordning av tjänster sker bland annat på områdena; löneadministration, data, el och pro-

duktutveckling. Tjänsterna köps internt av varandra. Samordningen bidrar till ökad kontakt 

och kommunikation mellan företagen. Carina skötte tidigare lönerna på Swedev men känner 

nu efter samordningen att tiden kan användas mer effektivt. Det var svårare att hinna med och 

utveckla sig och bli bra på allt, när arbetsuppgifterna var mer varierande. 
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5. Resultatanalys  
 

 

I kapitlet analyseras den insamlade empirin utifrån framlagda teorier. 

 

 

5.1 Inköp 
Många indirekta varor kan i många fall med fördel köpas in efter den mer traditionella meto-

den, beroende på av vilken leverantör man får det bästa priset. För MIAB innebär detta dock 

allt för stora hanteringskostnader. För att spara resurser är istället ett utvecklat samarbete med 

leverantörer för att rationalisera rutiner och informationsflöde att föredra. Företagens tillväxt 

har lett till möjligheter att använda sig av de stordriftsfördelar en samordning kan medföra, 

antingen genom en centraliserad inköpsfunktion eller genom förhandling av gemensamma 

avtal, som sedan används av vart och ett av företagen. Används gemensamma avtal måste det 

kommuniceras klart och tydligt till leverantören att det är tre köpande företag, för att inte 

misstag med fakturor eller leveranser ska uppstå. 

 

MIABs köp av indirekta varor kännetecknas ofta av höga indirekta kostnader, då de är både 

frekventa och förhållandevis billiga. Enligt Axelsson och Laage-Hellman (1991) är den nya 

filosofin att föredra för varor med höga indirekta kostnader. Några nyckelord att tänka på 

inom den nya filosofin, som passar in på köp av indirekta varor är strategisk, färre alternativ, 

samordning, samarbete, lång sikt och kostnadsorientering. För att göra besparingar på inkö-

pen hos MIAB kan rationalisering av de indirekta kostnaderna göra stor skillnad. Alternativa 

vägar till en rationalisering är att vara strategisk, välja färre alternativ för mindre administre-

ring av leverantörsbasen, samordna för stordriftsfördelar, samarbeta med leverantören för att 

standardisera, tänka långsiktigt och vara kostnadsorienterad istället för prisorienterad. 

 

5.1.1 Organisering av inköpsfunktionen 

Rationaliseringsrollen är den främsta av Gadde och Håkanssons (1998) roller som bör tas i 

beaktande för MIAB. Beställningsvolymerna kan ökas genom samordning och priser kan 

pressas, de administrativa flödena kan struktureras och få nya rutiner. Leverantörsrelationerna 

bör i första hand effektiviseras genom avtalsstandardisering och utveckla kommunikationen 

strategiskt. 
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För att vinna effektivisering genom rationalisering av betydande kraft kan en centraliserad 

inköpsfunktion till viss del vara nödvändig. Inköpsfunktionen bör också styras mot önskvärd 

kultur genom god och strategisk kommunikation. Personalen på MIAB arbetar idag i en stark 

kultur, som successivt och av en fast ledning måste styras åt önskvärt håll för att kunna imple-

mentera en fungerade funktion. Rätt kompetens är viktigt för att förmedla värderingar och 

realisera ledningens mål. Inköpsfunktionen bör ha en viss status i koncernen för att ha 

möjligheter att påverka men inte till den grad att övrig personal får svårt att samarbeta med 

funktionen. I rådande situation med dess starka kultur kan det vara svårt att skapa en helt cent-

raliserad funktion. Behörigheter bör fördelas för att förenkla dels förutsättningarna för en 

fungerande kultur men också ta till vara på kunskaper kring produktkännedom och i vissa fall 

ge möjligheter till snabbare hantering.  

 

Lättillgänglig och bättre dokumentation kan hjälpa personalen att få tillgång till information 

om vad som är beställt, leveranstider och liknande. 

 

Relationer till leverantörer påverkas av en inköpsfunktion genom att MIAB konsekvent an-

vänder färre talesmän och då förenklar kommunikationen. 

 

5.1.2 Samordning av inköp 

Ledningens mål är att försörja flera företag från en och samma inköpsfunktion. Allteftersom 

företagen vuxit, finns fler fördelar att vinna med en samordnad funktion. Även inom andra 

områden, till exempel lönehantering, har samordning inom koncernen redan gjorts och funge-

rar idag bra. För att en samordning ska fungera krävs, att ledningen kommunicerar rätt infor-

mation och ger verktygen för en effektiv inköpsorganisation. Företagets positiva kultur bör tas 

till vara, och vid en eventuell samordning är det viktigt att personalen inte känner sig över-

körda. 

 

Utifrån excelfilerna och diagrammen i empirikapitlet kan vi se att endast en liten del av det 

totala antalet leverantörer används av alla tre företagen. Inköpen som representeras i de största 

kostnadsposterna har dock i flera fall samordnats.  
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De inköp som idag samordnats, till exempel resor och spedition, fungerar bra, och berörda 

personer har lättare att kommunicera med de andra företagen. Kostnaderna har tack vare sam-

ordningen minskat.  

 

Rivaliteten mellan företagen kan vara en bidragande faktor till negativa inställningar till 

ytterligare samordning. För att på ett naturligt sätt främja samordning kunde till exempel 

kurser ordnas gemensamt mellan företagen, utbyte av personalen mellan företagen uppmunt-

ras, arbetskraft vid behov utlånas av varandra och så vidare. Jag tror att det är viktigt att ta 

hela koncernen i anspråk och ta hänsyn till företagens värderingar och den rådande kulturen. 

 

5.1.3 Köp av indirekta varor 

Idag har inte helheten av inköp av indirekta varor organiserats på ett effektivt sätt inom 

MIAB-koncernen. På grund av att företagen vuxit i snabb takt har mer operativa frågor prio-

riterats, och inköpen av indirekta varor har hanterats efter rutiner som passar ett mindre före-

tag. Det är för många inblandade i inköpen, för att de ska vara ekonomiskt effektiva. På 

Swedev har dock en organisering gjorts av vem som är behörig att handla, men det finns fort-

farande besparingar att göra genom effektivisering och samordning. Figur 4.2 visar, att 

Swedevs kostnader för inköp av indirekta varor i relation till omsättningen är mindre än för 

MFS och MSS. Kunde MFS och MSS minska sina inköp till Swedevs nivå skulle de spara en 

betydande summa. 

 

Viktigaste delen för denna typ av varor är att ta fram ett system för organisering av inköps-

funktionen. Det är inte möjligt att optimera varje enskilt beslut utan bättre att satsa på helhe-

ten och spara resurser i form av tid. Produktsortimentet kan i många fall standardiseras. 

Beställnings- och leveransrutiner kan göras mer effektiva. Genom att skapa effektiva rutiner 

kan de hanteringsmässiga konsekvenserna av att köpen görs ofta och oregelbundet avhjälpas. 

 

Varje inköpskrona som kan besparas på samordning och effektivisering innebär en ökad 

vinstkrona för MIAB. I aktuellt fall kommer inte kostnader att öka i senare led på grund av 

sämre kvalitet eller reklamationer.  

 

5.1.4 Centraliserad eller decentraliserad inköpsverksamhet 

Stora delar av MIABs inköpsfunktion för indirekta varor är idag ostrukturerad och bör först 

och främst fokusera på att skaffa effektivare rutiner.  
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En mer centraliserad verksamhet skulle vara att föredra för förhandling av avtal och vissa 

inköp men med inslag av decentralisering för vissa produkter, som kräver mer kunskap om 

deras natur och ett snabbare beslut. Intern kommunikation är en viktig del för att personalen 

inte ska tycka att det är svårt att hantera en centraliserad funktion. Alla företagen måste ges 

betydande inflytande över organisationen för att ingen ska känna sig överkörd. Fungerar inte 

rutiner och kommunikation, finns risk för en centraliserad inköpsfunktion att bli överflödig 

och tappa sin funktion. Med en centraliserad verksamhet kan specifik kompetens för inköpa-

ren lättare utvecklas. Förhandlingsteknik, juridisk kompetens och datahantering kan förfinas 

och gynna hela koncernen. Idag finns ingen tid för den typen av frågor. 

 

En decentraliserad inköpsverksamhet gör det svårare att ta till vara på koncernens stordrifts-

fördelar och att utveckla strategier för hanteringen av inköp. 

 

5.1.5 Inköpspersonalens kompetens 

Behörigheten för inköp medför i sig ingen direkt status för den anställde men är vid en even-

tuell begränsning av stor betydelse, varför det är viktigt hur en eventuell omstrukturering 

hanteras.  

 

De som idag arbetar med inköp har ofta flera andra arbetsuppgifter, och utvecklingen av 

inköpskompetens ägnas inte resurser. Skulle man istället fokusera inköpen, kunde mer tid 

ägnas åt förfining av olika kompetenser, som är viktiga för en inköpare. För inköp av pro-

dukter, där teknisk kompetens krävs, kan det vara positivt att arbeta nära användarområdet. 

Det kan vara lättare att ta en person med lämplig personlighet från företaget, med stor kun-

skap kring företagets avdelningar och med etablerade nätverk, när det gäller inköp av tekniskt 

material.  

 

Framförallt är kommunikation inköparens viktigaste verktyg, både internt och externt. Attity-

den gentemot de interna och externa förhållandena bör hanteras strategiskt med tanke på orga-

nisationens mål. Leverantören kan i många fall till fördel, som jag tidigare nämnt i kapitel 5.1, 

behandlas som en samarbetspartner istället för en motpart som historiskt sett är det vanligaste. 

 

Förhandling, juridik och avtalsteknik är viktiga delar för en väl fungerande inköpsfunktion. 

Intervjuad personal på framförallt MFS och MSS upplever, att det befintliga avtalsregistret 
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har låg prioritet och inte fungerar väl. Datakunskaper kan vara till stor hjälp vid en eventuell 

samordning i programmet ”Jeeves” eller vid rutinisering av beställningar och liknade till 

leverantörer.  

 

5.1.6 Val av leverantörer och leverantörssamverkan  

Historiskt sett har priset varit det allra viktigaste kriteriet, när det gäller val av leverantörer. 

Idag står relationer i fokus. På MIAB uppger alla intervjuade, att det är de personliga relatio-

nerna till leverantören, som i allra flesta fall avgör köp. Vad man däremot ägnat mindre tid åt 

på framförallt MFS och MSS är de indirekta kostnaderna till följd av hanteringen av leveran-

törsrelationerna. På Swedev används 37 procent av det gemensamma antalet leverantörer, fler 

än MSS och mindre än MFS. Att Swedev är det företag med minst kostnader för inköp av 

indirekta varor, i förhållande till omsättning, kan bero på att man aktivare väljer leverantörer 

eller att inköpen samordnats inom företaget.  

 

Att upprätthålla leverantörsbasen är resurskrävande, och leverantörer som inte används bör 

systematiskt rensas bort. Speciellt MFS har många leverantörer men även MSS. Den interna 

handeln, som främst sker från MFS till de andra företagen, påverkar delvis, att MFS måste 

hantera fler leverantörer. Men då inget system eller aktivt hanterande av leverantörsbasen 

existerar kan antas, att det finns överflödiga leverantörer. När företagen inte heller i någon 

större utsträckning använder sig av aktivt prispressande, finns ingen anledning till en allt för 

omfattande leverantörsbas. 

 

En inköpsverksamhet inom koncernen skulle kunna verka för att dra nytta av prispress, samti-

digt som resurser sparas till att utveckla utvalda relationer till leverantörer på ett professionellt 

sätt. Fokus för leverantörsrelationer bör vara att nå bästa effektivitet och att arbeta på rätt sätt. 

Prispress kan användas vid inköp av standardiserade produkter, idag är det ett alltför resurs-

krävande hanterande och istället väljs uteslutande personliga relationer. Inköpsverksamheten 

kan bidra till att aktivt välja ut en mindre leverantörsbas för att minska hanteringskostnaderna, 

men fortfarande tillräckligt många för att kunna dra nytta av prispress, trygga försörjningen 

och behålla handlingsfriheten.  

 

Kan rutinerna gemensamt med leverantören standardiseras och därmed bli mer effektiva, kan 

leverantörssamverkan vara att föredra för MIAB. För att detta ska fungera förutsätts, att någon 

aktivt utvecklar relationen och tar hänsyn till den strategiska och organisatoriska passformen.  
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Kostnaderna för administrativ hantering är stora, och Mie påpekar i intervjun, att produktio-

nen i vissa fall kan göra mindre beställningar från samma företag flera gånger samma vecka 

utan anledning. Beställningen kunde istället ha gjorts gemensamt, och ett antal fakturor hade 

reducerats till en. 

 

En nära samverkan till leverantörer kan dock för inköp av indirekta varor vara allt för resurs-

krävande, och man bör framförallt titta på att till en början organisera i den egna koncernen, 

strategiskt välja ut leverantörer och satsa på bättre avtal till följd av samordningen. 

 

5.2 Kommunikation 
Idag finns väl fungerande personliga kontakter mellan MIABs företag i Munkfors och dess 

leverantörer. Däremot skulle antalet kontakter från MIABs sida kunna reduceras till färre för 

en mer effektiv koordinering av rätt typ av informationsutbyte.  

 

Den interna kommunikationen mellan företagen och även mellan avdelningar inom respektive 

företag, framförallt inom MFS och MSS, kunde vinna på att utvecklas. Ett naturligt steg i 

koncernens utveckling är att öka samordningen och effektivisera även inköpsfunktionen, så-

som man tidigare gjort med till exempel lönehantering. När företagen var mindre fanns inte 

samma möjligheter.  

 

På Swedev finns en samordning av inköpen och personalen blir ”tvingad” att kommunicera 

mer, men det verkar också fungera bättre.  

 

För att uppnå önskvärd kostnadsbesparing krävs en utvecklad administrativ kommunikation 

till leverantören. De indirekta kostnaderna i form av informationsutbyte blir höga i förhål-

lande till de indirekta varornas pris. Kan en del av pappershanteringen reduceras, minskar 

också administrativ tid och kostnader. Standardisering av informationsflödet gynnar alla 

parter genom att det blir säkrare, snabbare och sparar resurser.  

 

De problem man tidigare haft med att leverantörer skickar fakturor fel och liknande kan fram-

förallt avhjälpas med en tydligare kommunikation gentemot leverantören.  
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6. Slutsats 
 

 

I kapitlet redogörs för de svar jag fått på min problemformulering och mitt syfte. 

 

 

Min problemformulering till uppsatsen var följande;  

− Hur kan inköpsprocessen av indirekta varor inom MIAB-koncernen organiseras 

och optimeras i syfte att uppnå en mer dynamisk och kostnadseffektiv organisation 

för att därigenom skapa en ökad lönsamhet? 

 

Syftet med uppsatsen var att utreda hur fallföretagen på bästa sätt kan samordna och effektivi-

sera sina inköp. Framförallt ville jag ge en extern åsikt, då problemen hos MIAB till stor del 

grundar sig på att koncernens företag utvecklats fort och inte hunnit med att själva se över 

sina möjligheter. 

 

En mer strukturerad inköpsfunktion skulle kunna hjälpa MIAB att sätta fokus på inköpen av 

indirekta varor. Men även att reducera kostnader i stor utsträckning genom framförallt ratio-

nalisering men också genom ett vidare samarbete inom koncernen och i ett tredje steg genom 

eventuella leverantörsrelationer med standardiserade rutiner. Den administrativa kommunika-

tionen kan genom samordning och standardisering reduceras och resurser sparas. 

 

Intern kommunikation ser jag som det främsta redskapet för att lösa de konflikter, som idag 

finns mellan och inom företagen och är ett hinder för ett utökat koncernsamarbete. Inom de 

områden man redan idag samarbetar fungerar kommunikationen bättre. 
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7. Avslutande diskussion 
 

 

I den avslutande diskussionen kommenterar jag uppsatsen och egen arbetsinsatts. 

 

 

Uppsatsen kan vara svår att generalisera, då undersökningen bygger helt på MIABs situation.  

 

En uppdelning av problemformuleringen i mindre frågeställningar kunde ha gett mer uttöm-

mande svar men då på bekostnad av helheten. Jag ville inte begränsa mig till exakta fråge-

ställningar utan försöka beskriva de olika faktorer som spelar in och påverkar vid denna typ 

av inköp. Som jag nämnde i inledningen, kan inköpen av indirekta varor verka marginella, 

men i själva verket kan de påverka en stor del av vinsten. 

 

Det kan finnas skillnader i hur de olika företagen bokfört sina kostnader, vilket skulle kunna 

påverka analysen av huvudböckerna. Tillgång till fullständiga huvudböcker kunde ha löst 

problemet men hade ändå inte varit lämpligt, då det skulle ha tagit alltför lång tid att gå 

igenom alla transaktioner.  

 

Ytterligare litteraturstudier hade varit önskvärt, men jag fick på grund av tidsbrist göra en 

avgränsning.  
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BILAGA 1  
 
Intervjumall 

 
• Hur skulle du beskriva eller förklara inköpsprocessen av indirekt material idag? 

• Hur väljer man idag leverantörer? Vad är avgörande? Tillämpar man något speciellt 

urvalsförfarande? 

• Hur upprätthålls relationer till leverantörerna och vem hanterar dessa? Motivera gärna 

och ge exempel! (Vad är speciellt viktigt i denna aspekt?) 

• Hur sker förhandlingen av priser och avtal? 

• Finns någon samordning med de andra företagen i koncernen? Hur fungerar den i så 

fall? Varför sker en eventuell samordning? Vad hoppas man uppnå? 

• Hur fungerar kommunikationen med de övriga företagen idag? (Karaktärisera och 

exemplifiera) 

• Hur tror du en samordning av inköp av indirekt material skulle fungera? (Klargör, 

hur/varför och motivera.) 

• Vilka nackdelar respektive fördelar ser du med en eventuellt samordning? (Ge 

exempel) 

• Vilka tycker du bör ha befogenheter att göra inköp? Ska det finnas restriktioner? 

(Vilka regler finns idag? Varför / Hur fungerar dessa regler?) 

 


