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i 

Förord 

Vi skulle vilja tacka samtliga som har varit delaktiga och hjälpt oss under loppet av 

denna studie. Först och främst skulle vi vilja tacka vår handledare Abid Muhammad 

för den hjälp han har givit oss. Vi skulle även vilja tacka samtliga intervjupersoner 

hos Centro i allmänhet, och inköpschefen i synnerhet, som avvarade sin arbetstid för 

att hjälpa oss att samla in empiriska data. Vi vill särskilt tacka inköpschefen, som 

även var våran kontaktperson, för snabb och smidig respons både via telefon och 

mail. 
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Sammanfattning 

Syfte - Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur olika grader av 

centralisering av inköpsprocessen påverkar effektivitet och kostnader för inköp inom 

byggkeramik-branschen, genom att ta del av Centro kakel och klinker AB´s 

inköpsarbete. För att uppfylla syftet avsåg författarna att besvara följande 

forskningsfrågor: 

– Hur påverkar olika grader av centralisering av inköpsfunktionen ett företags 
effektivitet och kostnader. 

– Vilken inköpsstruktur är mest lämpad för Centro kakel och klinker AB? 

Metod – För att kunna besvara forskningsfrågorna har en abduktiv ansats använts 

där kvalitativa data har samlats in med hjälp av en explanatorisk fallstudie hos 

företaget Centro kakel och klinker AB i Stockholm. För att samla in empiriska data 

från fallstudien utfördes både intervjuer och observationer. För att kunna skapa en 

teoretisk referensram gjordes en litteratursökning i ett flertal databaser samt 

Högskolan i Gävles bibliotek. Empirin har analyserats med den teoretiska 

referensramen i form av mönsterjämförelse.   

Resultat – Centro är en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden inom 

byggkeramik. De har tidigare haft en affärsstrategi som fokuserar på omsättning och 

tillväxt men vill nu ändra sin inköpsstrategi och bli mer lönsamma. Då de vill ändra 

sin inköpsstrategi krävs det att de även se över sin inköpsstruktur. I dagsläget har 

Centro 50 leverantörer och arbetar aktivt med att reducera antalet. Företaget har 

fyra olika produktgrupper där inköpsprocessen sker olika vilket medför svårigheter 

för dem att avgöra vilken inköpsstruktur de ska använda. 

Slutsats – Denna studie visar att ett centraliserat inköp har en stark positiv inverkan 

på kostnader och effektivitet, hybrid inköp har en stark inverkan på kostnad och 

effektivitet och att ett decentraliserat inköp har en negativ inverkat på kostnader och 

effektivitet. Dessutom presenteras en rekommendation till fallföretaget i form av 

vilken inköpsstruktur de bör använda sig av. Denna rekommendation tror även 

kunna användas av andra företag i branschen. 

Vidare forskning – För att styrka de slutsatser som dragits i denna studie 

rekommenderar författarna att en flerfallstudie görs där företag med olika 

inköpsstrukturer kan undersökas. Författarna rekommenderar även att vidare studie 

görs angående standardisering av beställningsprocesser. 

Nyckelord – Inköp, inköpsstruktur, centralisering, decentralisering, hybridinköp, 

inköpsprocess, inköpsstrategi, inköpsbeteende. 
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Abstract 

Purpose – The purpose of this study is to expand the existing knowledge regarding 

how different degrees of purchasing centralization impacts the efficiency and costs of 

purchases in the ceramic tile industry, and doing so by taking part of the purchasing 

efforts made at Centro kakel och klinker AB. The authors refer to fulfil the purpose 

by answering the following research questions: 

– How does different degrees of purchasing centralization affect a company’s 
efficiency and costs? 

– Which purchasing structure in the most appropriate for Centro kakel och 
klinker AB? 

Method – To answer the research questions, an abductive approach was used in 

order to collect qualitative data from an explanatory case study done at Centro kakel 

och klinker AB in Stockholm. Interviews and observations were made in order to 

gather empirical data from the case study. The theoretical framework was produced 

by a literature search in several databases as well as the library at the University of 

Gävle. The empirical data was analyzed with the theoretical framework in the shape 

of a pattern matching.   

Findings –  Centro is one of the leading actors on the Swedish market for 

construction ceramics. They have previously had a business strategy that was focused 

on revenue and growth but do now want to change their purchasing strategy to get 

more profitable. When they want to change their purchasing strategy, they also 

need to review their purchasing structure. Today they have 50 suppliers and are 

actively working on reducing that number. The company has four different product 

groups where the purchasing process differs between them, making it difficult for 

them to know which purchasing structure they should use.  

Conclusions – This study shows that centralized purchasing has a strong positive 

impact on costs and efficiency, hybrid purchasing has a positive impact on costs and 

efficiency and that decentralized purchasing has a negative impact on costs and 

efficiency.  In addition, a recommendation is made to the case company in terms of 

which purchasing structure they should use. This recommendation is also believed 

to be suited for other companies in the industry.   

Limitations – To strengthen the conclusions that have been drawn in this study, 

the authors recommend that a multi case study should be made with companies with 

different purchasing structures. The authors recommend that further research 

should be made regarding standardized order processes. 

Keywords – Purchasing, purchasing structure, centralization, decentralization, 

hybrid purchase, purchasing process, purchasing strategy, purchasing behavior.
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1 Introduktion 

Detta kapitel introducerar läsaren till det bakomliggande problemet till denna studie. En kort 

teoretisk bakgrund ges samt att problemet beskrivs. Syftet med studien och forskningsfrågan som 

den avser att besvara beskrivs. Även de avgränsningar som har gjorts förklaras. 

1.1 Problembakgrund 

På senare tid har inköp gått från att vara en strikt operativ funktion, till att bli en allt 

mer strategisk roll i organisationer. Inköp har tidigare setts som processen av att 

köpa in material och produkter med rätt kvalitet, i rätt volym, från rätt leverantör, 

till rätt pris (Gattorna, 1998 och Van Weele, 2012). Inköp kan definieras som 

processen då företag, på ett så tids- och kostnadseffektivt sätt som möjligt, hanterar 

sina externa resurser genom att skriva kontrakt med en tredje part för anskaffning av 

varor och tjänster som behövs för att uppfylla sina finansiella mål (Van Weele, 

2012). På så vis har den även blivit allt viktigare för företag då den direkt påverkar 

deras konkurrenskraft (Cousins och Spekman, 2003). Hantering och reducering av 

kostnader anses vara de viktigaste uppgifterna inom inköp (Zsidisin, Ellram och 

Ogden, 2003) vilket inte är så konstigt då inköp av material och tjänster står för 

majoriteten av ett företags totala utgifter (Van Weele, 2012). Kostnadshantering har 

på senare tid blivit en allt mer strategisk roll då fler och fler företag har börjat handla 

av utländska leverantörer (Trautmann, Bals och Hartmann, 2009a).   

Då företag på senare tid har börjat inse att de, genom att lägga större fokus på 

strategisk hantering av inköp och leverantörer, kan spara stora mängder pengar har 

det lett till att de har börjat investera mer i deras inköpsstrukturer (Cousins och 

Spekman, 2003). 

Inköp har gått från att vara en del-tjänst som utförs av många till att vara en tjänst 

som utförs av utvalda specialister inom företag. Trenden har varit att skapa en 

starkare, centraliserad inköpsfunktion som är mer involverad i företagets 

övergripande struktur och strategi. Detta har lett till att det har blivit allt mer 

populärt för företag att strategiskt reducera sin leverantörsbas. På så vis har många 

företag börjat omstrukturera sina inköpsfunktioner för att hitta optimala 

inköpsprocesser för olika typer av produkter och leverantörer (Cousins och 

Spekman, 2003). 

Inköpscentralisering anses vara ett naturligt steg för företag som avser att bli mer 

professionella (Faes, Matthyssens och Vandenbempt, 2000). En stor utmaning för 

företag är dock att avgöra vilken grad av centralisering som passar dem bäst, där det 

tidigare har stått mellan full centralisering eller full decentralisering (Arnold, 1999). 

På senare tid har det dock blivit allt mer vanligt att företag använder sig av någon 

form av komplexa hybridmodeller, vilket kan motiveras av att de ofta har olika 
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inköpsstrategier för olika typer av produkter (Akin Ates, Raaij och Wynstra, 2018). 

Munson (2007) anser att företag på så vis kan dra nytta av fördelarna med både 

centralisering och decentralisering. En av de främsta svårigheterna i dessa 

hybridmodeller är dock att avgöra vilka produktkategorier som bör integreras 

genom organisationen och vilka som bör hanteras av de individuella enheterna (Faes 

et al., 2000). Därför betonas vikten av att använda portfoliomodeller för att 

klassificera företagets produkter för att på bästa sätt kunna använda sig av en 

hybridmodell (ibid.). 

Akin Ates et al. (2018) anser att företag måste skapa en holistisk bild över sin 

inköpsfunktion för att lättare kunna sammankoppla sin inköpsstrategi och 

inköpsstruktur. Detta är något som inköpscentralisering möjliggör (ibid.). Om 

strategin och strukturen inte stämmer överens kan det leda till försämrad 

inköpseffektivitet. 

1.2 Problemformulering 

Enligt Christopher (2011) är konkurrensen högre än någonsin då tekniken har 

utvecklats vilket ger alla konkurrenter möjligheten att skapa liknande produkter. Då 

byggkeramik-branschen består av många leverantörer och hård konkurrens har 

vinstmarginalerna på produkterna sjunkit. Detta leder till att företag måste se över 

sitt arbetssätt och försöka öka lönsamheten genom att dra ner på kostnader och bli 

mer effektiva i sitt arbete med inköp. 

Detta leder i sin tur till att många företag har börjat se över sina inköpsstrukturer 

och strategier för att kunna bli mer konkurrenskraftiga och lönsamma. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förstärka den befintliga kunskapen om hur olika grader av 

centralisering av inköpsprocessen påverkar effektivitet och kostnader för inköp inom 

byggkeramik-branschen, genom att ta del av Centro kakel och klinker AB´s 

inköpsarbete. 

1.4 Forskningsfrågor 

Den forskningsfråga som denna studie avser att besvara är: 

– Hur påverkar olika grader av centralisering av inköpsfunktionen ett företags 
effektivitet och kostnader. 

– Vilken inköpsstruktur är bäst lämpad för Centro kakel och klinker AB? 
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1.5 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till att enbart beröra hur olika grader av inköpscentralisering 

påverkar kostnader och effektivitet. Anledningen till detta är att det var dessa 

aspekter som Centro ansåg att de var i störst behov av hjälp med. Ytterligare 

avgränsas studien till att enbart utföras hos ett företag på grund av den begränsade 

tidsramen.  

Dessutom har författarna valt att inte undersöka standardisering av orderprocesser, 

vilket var en av de ursprungliga forskningsfrågorna, då det visade sig att det inte 

fanns tillräckligt med forskning inom det ämnet. Detta förklaras mer utförligt i 

metodkapitlet. 
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2  Metoder 

Detta kapitel syftar till att beskriva de metoder som har använts för att bedriva denna studie 

samt varför de valda metoderna har använts. Kapitlet börjar med att beskriva den strategi och 

ansats som har använts. Sedan beskrivs utförligt hur både teori och empiriska data har samlats 

in. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av samtliga metoder som har använts samt en 

diskussion rörande studiens övergripande kvalitet och valet av metoderna. 

2.1 Forskningsstrategi: Kvantitativ eller kvalitativ 

forskning. 

Kvantitativa studier är främst förknippad med forskning som berör mätningar och 

kvantiteter, såsom statiska undersökningar (Biggam, 2008). Kvalitativ forskning 

används för att genomföra mer fördjupad och beskrivande forskning (ibid.). För att 

kunna besvara de ställda forskningsfrågorna ansågs den kvalitativa strategin vara bäst 

lämpad då denna studie syftar till att vara förklarande och beskrivande snarare än att 

vara analyserande. Författarna ansåg att det var nödvändigt att skapa sig en 

nyanserad helhetsbild av problemet genom mer berikande och utförliga svar, detta 

är något som Denscombe (2009) anser att den kvalitativa forskningen tillåter. 

För att erhålla information angående hur olika grader av inköpscentralisering 

påverkar företags kostnader och effektivitet ansåg författarna att det var nödvändigt 

att samla in djupgående information från få enheter. Detta har gjorts genom att 

studera vad tidigare litteratur säger för att sedan jämföra det med Centros 

inköpsstrukturer.  

2.2 Forskningsansats 

Vilken forskningsansats som ska användas beror på om teori ska testas och härledas 

eller om den ska produceras (Bryman et al., 2011). Vanligtvis skiljs det mellan tre 

olika ansatser: deduktiv, induktiv och abduktiv (ibid.). 

Deduktiv forskning går ut på att forskaren utgår från befintliga teorier inom ett visst 

ämne för att formulera en hypotes (eller flera hypoteser). Empiriska data, som anses 

vara relevant för att besvara hypotesen samlas sedan in. Baserat på teorin och den 

empiriska data som samlats in avgörs om hypotesen kan bekräftas om den ska 

förkastas. Utifrån de slutsatser som kan dras revideras den ursprungliga teorin 

(Bryman et al., 2011). 

Induktiv forskning syftar till att skapa ny teori genom att kunna dra generaliserbara 

slutsatser från empiriska data. Till skillnad från deduktiv forskning används inte 

befintliga teorier som utgångspunkt för att formulera hypoteser inom induktiv 

forskning. Hypoteserna testas genom empiriska data för att sedan dra generella 
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slutsatser utifrån resultatet. Dessa slutsatser används sedan för att skapa nya teorier 

(Bryman et al., 2011).  

Den abduktiva ansatsen är en kombination av de tidigare två där författaren kan 

använda både induktion och deduktion beroende på situationen. Detta kan leda till 

att arbetet blir mer flexibelt (Bryman et al., 2011). 

Efter ett första möte med projektägaren, samt ett möte med handledare 

formulerades studiens forskningsfrågor. En av de ursprungliga frågeställningarna var 

”Hur påverkar ökad standardisering av orderprocessen ett företags kostnader och 

effektivitet”. Dock var denna forskningsfråga tvungen att slopas då författarna, efter 

omfattande undersökning av befintlig teori, insåg att den inte gick att besvara. 

Detta, tillsammans med att författarna var osäkra på om den kvarstående 

forskningsfrågan kunde ge ett resultat som nyttjade Centro, ledde till att studiens 

andra forskningsfråga formulerades.  

På grund av de ändringar som gjordes var författarna tvungna att byta 

forskningsansats. För att besvara de ursprungliga frågeställningarna hade en deduktiv 

forskningsansats valts. Detta då författarna avsåg att förstärka befintlig teori med 

empiriska data och på så vis kunna dra slutsatser. Istället användes en abduktiv ansats 

där författarna använde sig av både induktion och deduktion vid de olika 

forskningsfrågorna.  

För att besvara den första forskningsfrågan användes en deduktiv ansats där 

författarna studerade litteratur angående inverkan av olika grader av 

inköpscentralisering för att sedan motivera de olika teorierna med hjälp av empiriska 

data. Till den andra forskningsfrågan användes istället en induktiv ansats där 

författarna undersökte hur Centros inköpsarbete utfördes för att sedan, men hjälp av 

litteratur, komma fram till en slutsats som även kan användas av andra företag i 

byggkeramiks-branschen.  

I det inledande stadiet av studien studerades litteratur för att skapa en första inblick i 

ämnet och skapa en grund till hur den empiriska undersökningen skulle gå till. Sedan 

har författarna gått fram och tillbaka mellan teori och empiri och på så vis har 

insamlingen av den empiriska data skett parallellt med utformningen av den 

teoretiska referensramen.     

2.3 Litteratursökning 

En litteratursökning är en metod som syftar till att på ett systematisk, tydligt och 

reproducerbart sätt identifiera, utvärdera och samla befintlig och granskad teori 

framställd av forskare, vetenskapsmän och praktiker (Fink, 2014). En 

litteratursökning är ett användbart sätt att få en större inblick i vad det finns tidigare 



 

6 

forskning inom samt vad det finns för eventuella forskningsgap (Bryman et al., 

2011; Fink, 2014).  

I denna studie har väsentlig teori och användbara begrepp tagits fram för att besvara 

studiens syfte. Litteraturen som har använts har främst varit i form av vetenskapliga 

artiklar men även ett antal böcker har använts. De vetenskapliga artiklar som har 

använts har erhållits från de bibliografiska databaserna Google Scholar, 

Sciencedirect, Wiley Online Library och Emerald Insight. Dessutom har Högskolan 

i Gävles bibliotek använts. Databasen Google Scholar har en funktion vilken visar 

vilka artiklar som har refererat till en originalartikel. Denna funktion visade sig vara 

väldigt användbar då en bra artikel oftast ledde till fler. Utöver dessa 

informationskällor har även andra, relevanta, artiklars referenslistor använts för att 

hitta litteratur. De sökord som främst har använts i denna studie var; centralisering, 

decentralisering, centraliserat inköp, decentraliserat inköp, hybridinköp, inköpsprocess, 

inköpsfunktion, inköpsstruktur, inköpsstrategi och organisationsstruktur.  I databaserna har 

sökorden använts på engelska då samtliga vetenskapliga artiklar som kan hämtas från 

de använda databaserna är skrivna på engelska. I högskolans bibliotek har dock 

sökorden använts på både svenska och engelska. 

För att avgöra huruvida de artiklar som framkom efter sökningarna i databaserna, 

var relevanta för denna studie lästes titlar och sammanfattningar. Detta gjordes för 

att avgöra om artikeln skulle inkluderas eller exkluderas från litteratursökningen. 

De artiklar som passerade det tidigare urvalet lästes igenom noga för att ytterligare 

utvärdera om de var relevanta för denna studie eller inte. Den använda metoden och 

det framställda resultatet granskades för att säkerställa att ingen vinklad teori 

användes.  

2.4 Forskningsdesign 

De karaktäristiska dragen av problemet tyder på att det rör sig om ett 

verklighetsbaserat problem. Detta har lett till att en fallstudie har valts då en sådan 

enligt (Yin, 2014) ger utförliga och omfattade empiriska data. Användning av 

fallstudie är även starkt kopplat till kvalitativ forskning (Denscombe, 2009). 

Användning av en fallstudie anses vara lämpligt för studier som avser att besvara 

”hur” eller ”varför” frågor (Yin, 2014).  En fallstudie går ut på att studera ett 

specifikt fall, vilket exempelvis kan vara en individ, organisation eller process 

(ibid.). Det framgår även att en fallstudie är användbar när studien går ut på att 

studera processer och sammanhang inom ett visst företag (Denscombe, 2009). 

För de valda forskningsfrågorna ansågs en fallstudie vara en intressant 

forskningsdesign. En flerfallstudie hade dock kunnat ge intressant resultat om 

studien enbart hade berört den första frågeställningen då företag med olika 

inköpsstrukturer hade kunnat jämföras. På grund av författarna även avsåg att ge en 
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rekommendation av inköpsstruktur till Centro ansågs en fallstudie vara den bästa 

designen då detta tillät författarna att skapa en djupare insikt i Centros inköpsarbete.  

2.4.1 Typ av fallstudie 

Baserat på vad syftet med fallstudien är finns det tre olika varianter av fallstudier att 

välja mellan: deskriptiv, explanatorisk och explorativ (Yin, 2014). En deskriptiv 

fallstudie syftar till att beskriva den empiriska data som framkommer under studien. 

En explanatorisk fallstudie går ut på att hitta och förklara orsak-verkan samband. En 

explorativ fallstudie syftar till att utforska nya fenomen som tidigare inte är 

studerade. Denna typ av forskning utgör främst en grund till vilken ytterligare 

forskning kan bygga på (ibid.). Då syftet med studien var att undersöka hur olika 

grader av inköpscentralisering påverkar kostnader och effektivitet har en förklarande 

fallstudie valts. 

2.4.2 Val av fallföretag 

Huruvida en fallstudie ska omfatta ett eller flera fall avgör hur resultatet från studien 

kan användas (Denscombe, 2009). Yin (2014) presenterar fem typer av fall vilka kan 

motivera valet av att använda sig av ett enstaka fall. Det vill säga om fallet är: 

kritiskt, unikt/extremt, avslöjande, representativt/typiskt eller longitudinellt. 

Författarna kom i kontakt med fallföretaget tack vare en bekant plattsättare som 

hade bra kontakt med Centro och då visade det sig att de var intresserade av att 

samarbeta med författarna.  

Denna studie och fallet med Centro anses inte vara varken kritiskt, unikt, avslöjande 

eller longitudinellt. Författarna anser att fallet är typiskt och att det är representativt 

för liknande företag inom byggkermik-branschen och att de slutsatser som dragits 

anses vara generaliserbara för andra företag. Detta eftersom att fallet behandlar två 

olika områden inom byggkeramik-branschen, nämligen ROT-marknaden 

(renovering, ombyggnad och tillbyggnad) och marknaden för nyproduktion. Valet 

av en enstaka fallstudie motiveras då omfattade empiriska data var mer nödvändig än 

simplare data från ett flertal företag. 

2.5 Metod för datainsamling 

Likt i de flesta kvalitativa fallstudier har författarna använt sig av intervjuer som den 

främsta insamlingsmetoden för empiriska data. Yin (2014) anser att intervjuer är en 

av de främsta datainsamlingsmetoderna när det kommer till fallstudier. Enligt 

Bryman et al. (2011) finns det två typer av intervjuer när det kommer till kvalitativ 

forskning: ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuer. 
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2.5.1 Intervjuer  

Ostrukturerade intervjuer 

En ostrukturerad intervju kan liknas med en konversation där personen som 

intervjuar har en kort planerad struktur över områden som ska behandlas (Bryman 

et al., 2011). Denna struktur kallas för intervjuguide. Respondenten tillåts svara 

fritt vilket kan medföra att svar kan variera mellan intervjuer (ibid.). 

Semistrukturerade intervjuer 

Här har personen som intervjuar en mer utförlig intervjuguide med 

färdigformulerade frågor med ämnen som ska beröras. Respondenten har dock stora 

möjligheter att uttrycka sig fritt. Det finns stor möjlighet att anpassa följdfrågor 

efter respondentens svar vilket medför att intervjuguiden inte nödvändigtvis måste 

följas helt. På grund av den mer strukturerade utformningen finns det större 

möjlighet att jämföra svar från olika intervjuer (Bryman et al., 2011). 

Val av intervjumetod 

I denna studie har främst semi-strukturerade intervjuer använts för att skapa en 

djupare förståelse för hur verksamheten fungerar samt för att framhäva 

respondenternas egna åsikter och idéer rörande nuvarande arbetssätt. Även 

ostrukturerade intervjuer förekom i form av konversationer med bland annat 

butikspersonal vid observationerna. 

Val av intervjupersoner 

Vid valet av intervjupersoner har urvalsmetoderna snöbollsurval och 

bekvämlighetsurval använts. Snöbollsurval går ut på att forskaren först tar kontakt 

med en person som anses besitta relevant kunskap för studien. Denna person hjälper 

sedan forskaren att ta kontakt med andra personer som anses kunna hjälpa till med 

studien (Bryman et al., 2011). Bekvämlighetsurval innebär att forskaren helt enkelt 

väljer intervjuobjekt baserat på hur tillgängliga de är (Biggam, 2008; Bryman et al., 

2011). 

Genomförande av intervjuer 

Totalt gjordes fem intervjuer, samtliga på Centros huvudkontor i Järfälla, 

Stockholm. Först en med företagets inköpschef, sedan en med vardera en av de tre 

inköparna och till sist en uppföljningsintervju med inköpschefen. Intervjuerna 

gjordes enskilt med var och en av intervjupersonerna i ett av företagets 

konferensrum. Detta för att säkerställa att intervjupersonerna kom ifrån sitt arbete 

och kunde fokusera på intervjuerna. Intervjuerna startades med en informell 

konversation om vardagliga ämnen för att skapa en trevlig stämning.  Intervjuerna 

varade mellan 1–2 timmar per intervju. För att säkerställa att den insamlade 
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informationen från intervjuerna återberättas på ett korrekt sätt användes 

ljudinspelning under samtliga intervjuer. Ljudinspelningen tillät även författarna att 

ge respondenterna sin fulla uppmärksamhet vilket enligt både Biggam (2008) och 

Yin (2014) är viktigt för att en intervju ska hålla en hög kvalitet. 

Då intervjuerna var av semistrukturerad karaktär skapade författarna tre olika 

intervjuguider (Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3) som användes för att säkerställa att 

intervjuerna gav de svar som författarna önskade. Intervjuguiderna skapades främst 

för att agera som ett stödformulär till författarna. De frågor som utgjorde 

intervjuguiden skapades utifrån den teoretiska referensramen för att säkerställa att 

den insamlade empiriska data var relevant för studien. Intervjuguiderna består av 

öppna frågor för att engagera respondenterna i en konversation, snarare än att fråga 

ut dem. 

Bilaga 1 var anpassad för den första intervjun med inköpschefen. Här ville författarna 

bland annat erhålla grundläggande information angående företaget, byggkeramiks-

branschen, företagets inköpsfunktion samt hur de arbetade med sina leverantörer. 

Under denna intervju fick författarna även en inblick i företagets 

klassificeringssystem och hur det används inom företaget.  

Bilaga 2 var anpassad för intervjuerna med de tre inköparna. Samma intervjuguide 

användes vid var och en av tre intervjuerna för att säkerställa att respondenterna 

hade samma möjlighet att ge sina egna svar på frågorna. Denna intervjuguide bestod 

av frågor som gick mer in i detalj hur inköpsprocessen gick till. Då de tre inköparna 

arbetade med olika leverantörer och produkter gav det författarna bättre förståelse 

för hur beställningsprocessen gick till samt så belystes likheter och skillnader i 

arbetssättet med de olika produkterna och leverantörerna. 

Bilaga 3 användes till en uppföljningsintervju med inköpschefen. Denna intervju gick 

ut på att fylla de hål i empirin som författarna upptäckte efter de tidigare fyra 

intervjuerna. Bilaga 1 och Bilaga 3 är ganska lika då vissa frågor var tvungna att 

ställas ytterligare en gång då författarna ansåg att den första intervjun med 

inköpschefen inte fullständigt gav de önskvärda svaren.   

2.5.2 Observationer 

Utöver intervjuer användes även observationer för att samla in empiriska data. Då 

fallstudier berör verklighetsbaserade problem anses observationer vara en relevant 

metod för insamling av data, och ett bra komplement till intervjuer (Yin, 2014).  

Utförande observationer 

De observationer som utförts i denna studie har varit av ostrukturerad karaktär. 

Detta innebär att det som har observerats inte har varit förutbestämt utan syftet har 

varit att samla in så mycket användbar information som möjligt (Bryman et al., 



 

10 

2011). Observationerna har utförts både i ett fåtal av företagets butiker samt deras 

huvudkontor. Syftet med att observera butikerna var att ge författarna en inblick i 

hur de såg ut samt hur lagerhållningen av produkterna gick till. Dessutom utfördes 

ostrukturerade intervjuer, i form av konversationer, med butikspersonalen för att ge 

författarna information om hur arbetet där gick till. 

Under observationen på huvudkontoret fick författarna en genomgång i hur 

företagets affärssystem fungerade.  

2.6 Analysmetod 

Underlaget för analysen är en teoretisk referensram som har tagits fram med hjälp av 

en litteratursökning samt empiriska data som har samlats in genom en fallstudie. 

Empirin analyserades och jämfördes med den teoretiska referensramen för att hitta 

liknelser och skillnader. I denna studie innebar det att Centros inköpsprocesser 

jämfördes med Van Weele´s (2012) modell för inköpsprocesser, att deras produkter 

klassificerades utefter Kraljic´s (1983) matris samt att deras inköpsbeteende 

utvärderades utefter Karjalainen´s (2011) matris. Analysen av empirin och teorin 

kommer att sammanställas med hjälp av en tabell. 

Vid fallstudier är en av mest användbara metoderna för analysering av empiriska data 

mönsterjämförelse (Yin, 2014). Denna metod går ut på att jämföra empiriska data 

med redan definierade mönster, vanligtvis hittade i teori. I denna studie har 

mönsterjämförelse använts för att jämföra skillnader och liknelser mellan den 

insamlade empirin och de teorier och modeller som framtagits i den teoretiska 

referensramen.   

2.7 Sammanfattning av metodkapitlet 

Denna kvalitativa studie har utförts enligt den abduktiva ansatsen. Tillsammans med 

en litteratursökning har en explanatorisk fallstudie gjorts med ett representativt fall. 

För att samla in empiriska data från fallstudien har semistrukturerade intervjuer 

gjorts med fyra anställda hos Centro Kakel och Klinker AB som arbetar inom 

inköpsavdelningen. Intervjuerna baserades på tre intervjuguider för att säkerställa att 

intervjuerna gav författarna de svar de var ute efter.  Intervjuerna transkriberades 

med hjälp av ljudinspelning för att säkerställa att författarna återgav en korrekt 

beskrivning av nuläget. Även ostrukturerade intervjuer utfördes i samband med 

observationer där information om butikerna och företagets affärssystem erhölls. 

Teorin och empirin har analyserats genom mönsterjämförelse och sammanställts 

med hjälp av en tabell där Centros inköpsfunktion har kartlagts utvärderats. 
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2.8 Validitet och reliabilitet 

Studiens trovärdighet och kvalitet kan enligt Yin (2014) beskrivas med hjälp av fyra 

mått. Dessa är: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. 

Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet eller mätningsvaliditet (Bryman et al., 2011) berör huruvida 

studien faktiskt undersöker det som den avser att göra. 

Användning av ett flertal informationskällor, i detta fall intervjupersoner, är något 

som anses stärka en studies begreppsvaliditet (Yin, 2014). Detta är främst relevant 

gällande intervjuerna med de tre inköparna då samma frågor ställdes till samtliga tre. 

Detta gav dem möjligheten att beskriva företaget och deras sätt att arbeta med inköp 

utifrån sina egna synpunkter. 

Intern validitet 

Intern validitet avser främst hur bra explanatoriska fallstudier lyckas beskriva kausala 

samband (Yin, 2014). Syftet med intern validitet är att förhindra att felaktiga 

slutsatser dras gällande sådana samband. 

Vid användning av mönsterjämförelse som analysmetod anses den interna validiteten 

vara hög om det empiriska och teoretiska mönstret matchar (Yin, 2014). På så vis 

kan den interna validiteten i denna studie stärkas då slutsatsen visar att den 

insamlade teorin och empirin stämmer överens med varandra. 

Extern validitet (generaliserbarhet) 

Extern validitet behandlar huruvida fallstudiens resultat och slutsatser är 

generaliserbara och kan användas i andra fall (Yin, 2014).  En av de mest kritiserade 

aspekterna med fallstudier är att de saknar förmågan att generera generaliserbara 

resultat och slutsatser. Även valet av forskningsfråga kan avgöra om studien kan 

producera generaliserbara resultat eller inte (ibid.). För att fallstudier ska kunna ha 

en hög extern validitet är det rekommenderat att de avser att besvara en ”hur” eller 

”varför” fråga. 

Då denna studie anses behandla ett representativt fall så tros resultatet och 

slutsatserna kunna vara generella och användbara för andra företag i branschen. Den 

formulerade forskningsfrågan anses även vara tillräckligt generell för att studien ska 

kunna erhålla en hög extern validitet.   

För att kunna validera resultatet från studien utfördes en presentation hos Centro 

inför bland annat inköpschefen. Centro ansåg att det framtagna resultatet var 

relevant för dem och att de skulle gå vidare med det och undersöka hur det skulle 

påverka andra delar av organisationen.    



 

12 

Reliabilitet 

Reliabilitet avser huruvida en annan forskare kan komma fram till samma resultat 

och slutsatser genom att utföra exakt samma steg som den tidigare forskaren (Yin, 

2014; Bryman et al., 2011). Detta avser dock endast exakt samma studie, inte en 

annan studie med samma steg. För att erhålla en hög grad av reliabilitet är det viktigt 

att göra så många steg av studien som möjligt operativa (Yin, 2014). 

För att säkerställa att denna studie erhåller en hög grad av reliabilitet har så många 

steg som möjligt dokumenterats. Detta har gjorts genom att redovisa vilka sökord 

och databaser som använts och vilka metoder som använts och hur de har använts 

samt genom att använda en intervjuguide vid intervjuerna. Detta betyder dock inte 

nödvändigtvis att en annan forskare skulle få fram samma svar från intervjuerna bara 

för att den skulle använda samma intervjuguide som använts i denna studie. 

Författarna har dock valt att inte nämna intervjupersonerna vid namn vilket kan man 

leda till att en annan forskare inte vet om den intervjuar samma personer. Biggam 

(2008) anser att intervjuer i allmänhet har en tendens att vara partiska, vilket är 

något som författarna har haft i åtanke. Den insamlade empiriska data från 

intervjuerna anses dock ha en hög kvalitet dels på grund av antalet intervjupersoner 

samt det faktum att projektägaren har tagit del av den för att säkerställa att det inte 

är missvisande. Vid observationerna deltog båda författarna, då Yin (2014) anser att 

det är viktigt att ha mer än en observant för att observationen ska vara reliabel. 

2.9 Metodkritik 

Då denna fallstudie endast behandlar ett enstaka fall kan det framtagna resultatet inte 

visa en helt verklig bild av fenomenet. Biggam (2008) anser att intervjuer har en 

tendens att bli partiska då respondenten kan fabricera svar för att glädja personen 

som intervjuar. Detta är något som författarna var medvetna om och valde ändå att 

utföra intervjuer då det ansågs vara den bästa datainsamlingsmetoden för denna 

studie. Semi-strukturerade intervjuer kan anses vara opålitliga då de öppna frågorna 

kan vara svåra för respondenten att svara på och kan generera svar som inte 

nödvändigtvis besvarar de ställda frågorna (Biggam, 2008). Något som kan skada 

studiens objektivitet är det faktum att samtliga intervjupersoner är anställda av 

fallföretaget. Detta var dock en nödvändighet då den efterfrågade information inte 

ansågs kunna fås från annat håll. Författarna är medvetna om att andra resultat 

eventuellt hade kunnat genererats via intervjuer med andra personer eller 

användning av andra metoder helt och hållet. Trots detta anses de valda 

intervjupersonerna vara de mest relevanta för denna studie då de bidrog med den 

information som var nödvändig.  



 

13 

2.10 Etiska aspekter 

Ägaren av detta projekt är inköpschefen på Centro kakel och klinker AB. Ingen av 

intervjupersonerna har nämnts vid namn då författarna ansåg att det inte var 

nödvändigt för studien. Vid intervjuerna användes ljudinspelning efter det att 

intervjupersonerna gav tillåtelse för det. Av sekretesskäl redovisas inte 

ljudinspelningarna i sin helhet. Användningen av företagsinformation i denna studie 

har skett i samråd med projektägaren och nulägesbeskrivningen har skickats till 

projektägaren för att säkerställa att den inte är missvisande. Trots detta tar 

författarna fullt ansvar för eventuella misstolkningar, författarna har dock lagt stort 

fokus på att detta inte ska ske. 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel avser att ge läsaren en bred och utförlig beskrivning av de teoretiska områdena 

som använts för att analysera den empiriska data och för att forma slutsatserna. Kapitlet 

avslutas med ett stycke som sammanfattar de viktigaste teorierna samt beskriver hur de är 

kopplade till forskningsfrågorna.  

3.1 Inköp 

3.1.1 Inköpsfunktionen 

Inköp kan definieras som processen då företag, på ett så tids- och kostnadseffektivt 

sätt som möjligt, skriver kontrakt med en tredje part för anskaffning av varor och 

tjänster som behövs för att uppfylla sina finansiella mål (Steele och Court, 1996). 

Inköp har tidigare setts som processen av att köpa in material och produkter med 

rätt kvalitet, i rätt volym, från rätt leverantör, till rätt pris (Gattorna, 1998). 

Hantering och reducering av kostnader anses vara de viktigaste uppgifterna inom 

inköp vilket inte är så konstigt då inköp av varor och tjänster står för majoriteten av 

ett företags totala utgifter (Van Weele, 2012 p). Kostnadshantering har på senare tid 

blivit en allt mer strategisk roll då fler och fler företag har börjat handla av utländska 

leverantörer (Trautmann et al., 2009a). 

3.1.2 Inköpsfunktionens roll i supply chain 

För att företag ska kunna överträffa eller uppfylla slutkundens förväntningar gäller 

det för företag att styra alla sina aktiviteter gällande information, kunskap och 

ekonomiska resurser genom hela flödet från leverantör till slutkund på bästa möjliga 

sätt. Detta begrepp definierar Van Weele (2012) som supply chain management. 

Inköpsstyrningen har en direkt koppling till supply chain management och är ett 

begrepp för aktiviteter som ska hjälpa företag att styra leverantörer till företagets 

övergripande intressen och affärsstrategier (ibid.). Steele och Court (1996) 

framhäver att inköpsfunktionen ändamål är att hanterar supply chain management på 

ett sådant sätt att den ökar i lönsamhet. Pagell (2004) anser att genom att integrera 

viktiga supply chain funktioner som inköp i organisationen leder till högre 

prestanda. 

3.1.3 Inköpseffektivitet 

Inköpseffektivitet kan delas upp i två koncept: inköpens resultateffektivitet och 

resurseffektivitet (Van Weele, 2012). Företag kan välja att antingen fokusera på ett 

av dem eller båda (Janda och Seshadri, 2001). Företag som fokuserar på 

resurseffektivitet tenderar att ta beslut baserade på kostnader, produktivitet och 

kapitalavkastning med företag som fokuserar på resultateffektivitet baserar beslut på 
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kvalitet och värde (Janda och Seshadri, 2001). Därför är det viktigt för företag att 

hitta en balans mellan de två.   

Resurseffektivitet definieras som förhållandet mellan inköpsinvesteringar och 

utgående effekt, vilket kan mätas i form av kostnadsbesparingar och tiden det tar för 

att behandla en order (Janda och Seshadri, 2001). Det handlar om vilka resurser som 

krävs för att utföra de aktiviteter som behövs för att uppnå företagets uppsatta mål 

(Van Weele, 2012).   

Resultateffektivitet kan definieras i form av immateriella tillgångar såsom 

leverantörsrelationer samt uppfattad kvalitet på de inköpta varorna (Janda och 

Seshadri, 2001). 

3.2 Inköpsstrategi 

Enligt Van Weele (2012) ligger det ett stort ansvar på inköpschefen att använda sig 

av rätt strategiskt beslut för att kunna handskas med de olika 

leverantörsmarknaderna på ett sådant sätt att de skapar fördelar för organisationen. 

Det finns övertygande bevis att strategisk förvaltning av olika leverantörsmarknader 

kan skapa konkurrensfördelar. Dock bör inte alla leverantörsrelationer och inköp av 

material handskas på samma sätt för att öka prestandan (Gelderman och Van Weele, 

2003) 

Den mest omtalade modellen för att analysera en organisations inköpsportfölj är 

Kraljic matrisen. Gelderman och Van Weele (2003) anser den som den viktigaste 

fasen vid analysering av de olika leverantörsmarknaderna. 

Dock har matrisen fått kritik från forskare som (Gelderman och Van Weele, 2003) 

att alla produkter inom samma portfolio-kvadrant inte kan behandlas på samma 

generiska sätt. Trots sin kritik är matrisen än idag det mest dominanta 

tillvägagångssättet (Gelderman och Van Weele, 2005; Hesping och Schiele, 2016). 

Phadi, Wagner och Aggerwal (2012) har till exempel samlat in data från flera 

holländska företag och resultatet visade att det finns teoretiska och verkliga 

situationer som visar tillfredsställande resultat vid val av strategi med hjälp av Kraljic 

matris. 

3.2.1 Kraljic portfoliomodell 

Enligt Kraljic (1983) bör organisationer se på två faktorer när de ska utforma en 

strategi för olika leverantörer. Dels den strategiska vikten av inköpet, som 

kostnaden av materialet, lönsamheteten och så vidare. Den andra faktorn är 

komplexiteten av leverantörsmarknaden, som brist på leverantörer, 

logistikkostnader och så vidare. 
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Med hjälp av dessa två faktorer har Kraljic utformat en 2x2 matris med två med fyra 

kvadranter som kan ses i (figur 2) Genom att använda Kraljic matris kan 

inköpscheferna behandla de olika leverantörsmarknaderna med utformade 

inköpsstrategier som ska hjälpa organisationerna att minimera sårbarheten mot 

leverantörerna och öka organisationens köpkraft. Oftast består 20 procent av 

företagets produkter och leverantörer för 80 procent av inköpsomsättningen. 

 

Figur 2: Kraljic matrisen (Kraljic, 1983 p. 111). 

I de fyra olika kvadranterna har Kraljic definierat fyra olika produktgrupper som är 

anpassade efter de fyra olika leverantörsmarknaderna. De fyra produktgrupperna 

består av; 

Strategiska artiklar är artiklar som har hög leverantörsrisk och hög vinstpåverkan. 

Dessa artiklar är strategiskt viktiga men samtidigt svåra att hantera. I denna grupp 

hittar man produkter med hög specifikation och här krävs ett nära samarbete med 

leverantören. I denna grupp är leverantörsbasen låg då det oftast är dyrt att byta 
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leverantör (Gelderman och van Weele, 2002). Van Weele (2012) klassificerar 

produkterna i denna kategori som högteknologiska produkter som beställs i stora 

volymer. Genom att ta fram effektivitetsprogram tillsammans med leverantören kan 

kostnaderna sänkas, kvaliteten, processer och produktutveckling, förbättras. 

Flaskhalsartiklar är artiklar som har hög leverantörsrisk och låg vinstpåverkan. Dessa 

artiklar kan vara svåra att hantera och här har leverantören övertaget vilket kan leda 

till, dålig service och höga priser. Det blir viktigt för företagen att ha en 

leverantörskontroll i denna grupp och säkra upp lager ifall leverantören inte skulle 

kunna leverera (Gelderman och Van Weele, 2002). Här bör även det köpande 

företaget leta efter alternativa leverantörer och substitut till produkten (Van Weele, 

2012). 

Hävstångsartiklar är artiklar som har låg leverantörsrisk och hög vinstpåverkan. 

Dessa artiklar är lätta att hantera och köps oftast in i stora volymer och kan köpas in 

från flera olika leverantörer. Små förändringar på priset kan ha stora förändringar på 

kostnaden av slutprodukten. I denna grupp har det inköpande företaget makten mot 

leverantören och kan bolla olika leverantörer mot varandra för bättre priser. 

(Gelderman och Van Weele, 2002). Här bör det köpande företaget göra 

kontinuerliga marknadsundersökningar för att hitta bättre leverantörer då små 

besparingar utgör stora besparingar (Van Weele, 2012). 

Icke-kritiska artiklar är artiklar som har låg leverantörsrisk och låg vinstpåverkan. 

Dess artiklar är lätthanterliga och har oftast en stor leverantörsbas och låga kostnader 

vid singelköp. Dock brukar dessa artiklar ha höga hanteringskostnader. I denna 

grupp bör företagen fokusera på effektiva inköpsprocesser, standardiserat 

produktutbud, optimerade lager. Här bör företagen minska antalet leverantörer 

(Gelderman och Van Weele, 2002). Genom enkla rutiner för administrering och 

beställning kan kostnaderna för inköpsarbetet minimeras. Detta görs till exempel 

genom elektroniska kataloger som tagits fram av köpare och leverantör (Van Weele, 

2012). 

3.3 Inköpsprocessen 

De olika aktiviteterna inom inköp är starkt beroende av varandra och kan beskrivas 

genom en process som visar att de olika aktiviteterna äger rum efter varandra (van 

Weele, 2012). Detta leder till att kvaliteten på det arbete som utförs i aktiviteterna 

påverkar utfallet av de resterande aktiviteterna (ibid). Därför kan orsaker till 

bristande kvalitet på inköpta produkter ofta spåras till de tidigare stegen i 

inköpsprocessen. Inköpsprocessen beskrivs på många olika sätt där de olika 

varianterna har olika många steg. En av de vanligaste beskrivningarna av 

inköpsprocessen är Van Weele´s (2012) sex-stegs modell. Figur 3 visar hur 

inköpsprocessen ser ut. 
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Figur 3: Inköpsprocessens sex-stegs modell (Van Weele, 2012 p. 68). 

Inköpsprocessen påbörjas vanligtvis av att ett behov eller ett krav från marknaden 

uppstår, detta agerar då som en input till i processen (Van Weele, 2012). 

Definiering av specifikationer 

Efter att ett behov eller krav från marknaden har uppstått ska företaget upprätta de 

funktionella och tekniska specifikationerna. Funktionella specifikationer avser 

funktionen som produkten måste uppnå för kunden. De tekniska specifikationer 

behandlar produktens tekniska prestanda och de aktiviteter som leverantören ska 

utföra (Van Weele, 2010). 

Val av leverantör 

Efter att ha definierat specifikationerna har företag oftast redan leverantörer i åtanke 

men detta steg går ut på att undersöka leverantörsmarknaden. Van Weele (2012) 

menar att detta steg vanligtvis omfattar fyra steg: 

– Bestämma metod för kontraktering; här tas beslutet om turnkey-
kontraktering eller partiell kontraktering ska användas. Vid turnkey-
kontraktering ligger samtligt ansvar för hela arbetet hos leverantören och vid 
partiell kontraktering delas ofta arbetet och ansvaret upp i delkontrakt som 
delas mellan ett flertal leverantörer. Efter val av kontrakteringtyp tas beslut 
om avtalet ska ha ett fast pris eller om det ska ha en löpande kostnad.   

– Preliminär kvalificering och sammanställning av anbudsgivarförtäckningen; 
efter att leverantörer lämnar anbud sammanställs en långlista på leverantörer 
som skulle kunna utföra arbetet. Baserat på leverantörernas tidigare utförda 
arbeten och omdömen och de leverantörer som anses vara mest lämpliga får 
då en plats på en kortlista. 
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– Förberedande av anbudsbegäran och analys av inkommande bud; 
leverantörerna på kortlistan lämnas en anbudsbegäran och kommer sedan 
med ett bud till företaget. 

– Val av leverantör; baserat på det bästa budet väljs en leverantör för 
förhandling om leverans av varan. 

(Van Weele, 2012). 

Kontraktsskrivning 

För att minimera risken för missförstånd och tvister mellan parterna samt att 

säkerställa att vissa kriterier följs är det vanligt att kontrakt skrivs (Van Weele, 

2012; Freytag och Mikkelsen, 2007). Vid köp som rör sig om större volymer är det 

vanligt att ett kontrakt innehåller ett antal villkor. Villkoren kan inkludera att 

kunden åtar sig att köpa en viss volym, att inköpen ska uppgå till ett visst monetärt 

värde, eller att en förutbestämd andel av företagets inköp ska ske med den specifika 

leverantören. Båda parterna vill dra ekonomiska fördelar av kontraktet. Kunden vill 

minska sina utgifter genom att beställa större volymer och dra nytta av 

mängdrabatter medan leverantören vill öka försäljningsvolymen (Webber et al., 

2008). Enligt Freytag och Mikkelsen (2007) är de två vanligaste typerna av avtal, 

eller kontrakt, samarbetsavtal och ramavtal. Ett samarbetsavtal beskriver hur 

parterna vill samarbeta med varandra och innehåller information som är viktig för 

att samarbetet ska fungera. Ett ramavtal är en detaljerad specifikation av villkoren 

som, förutom att specificera bland annat; pris, leveransvillkor, produktspecifikation, 

betalningsmetod och garanti, även behandlar maktfördelningen mellan parterna 

(Freytag och Mikkelsen, 2007).     

Beställningsprocessen 

Efter att samtliga av kontraktets villkor och överenskommelser är fastställda kan en 

inköpsorder läggas (Van Weele, 2012). Vanligtvis skapas inköpsorder till följd av en 

inköpsanmodan vilket oftast sker elektroniskt. En inköpsorder inkluderar vanligtvis: 

ordernummer, produktbeskrivning, enhetspris, antal enheter, tid och datum för 

leverans, samt leverans- och fakturaadress (ibid.). Om inköpsordern innehåller fler 

orderrader, med fler olika produkter, är det viktigt att den informationen finns med 

för varje produkt. Efter att inköpsordern är skickad är vanligtvis en orderbekräftelse 

från leverantören begärd (ibid.).  

Van Weele (2012) skiljer mellan tre olika typer av inköpssituationer: Nya inköp, 

modifierade omköp och rena omköp.  

Nya inköp innebär att företag tar beslut om att köpa in en ny produkt från en 

leverantör. I dessa fall måste hela inköpsprocessen utföras från början till slut.  

Modifierade omköp innebär att en ny produkt köps in från en känd leverantör eller 

vice versa. Rena omköp innebär att en känd produkt köps in från en känd 



 

20 

leverantör. Detta är det vanligaste scenariot och i detta fall startar inköpsprocessen 

med detta steg (Van Weele, 2012). 

Leveransbevakning 

Enligt Van Weele (2012) finns det tre typer av leveransbevakning: 

– Avvikelsebaserad bevakning: Inköparen får besked om att leveransen blivit 
försenad och måste därför agera på ett sådant sätt att förseningen inte stör 
den interna kundens operativa processer. 

– Rutinkontroll: Inköparen kontaktar leverantören ett antal dagar innan 
beräknad leverans för att begära ett nytt leveransdatum. 

– Fältbevakning: I särskilda fall då de inköpta varorna är av särskild vikt för 
företaget, eller om det rör sig om en problematisk leverantör, kan inköparen 
kontinuerligt kontrollera leverantörens arbete för att se om det sker enligt 
den förbestämda tidsplanen. I extremfall kan inköparen även placera en 
kontrollant hos leverantörens anläggning. 

(Van Weele, 2012). 

Utvärdering och uppföljning 

För att bedöma huruvida en leverantörs arbete är tillräckligt bra för att använda en 

gång till är det viktigt att inköparen samlar information angående leveranser, 

kvalitet, konkurrenskraft och nyskapande förmåga. Denna information används 

sedan för att bedöma leverantörens aktuella förmåga. Informationen kan användas 

för att avgöra om leverantören direkt ska få en plats på kortlistan vid framtida 

projekt eller andra kontrakt. Genom att arbeta på detta vis kan företaget markant 

minska sin leverantörsbas då de väljer leverantörer utefter sin egen 

leverantörsvärdering (Van Weele, 2012). 

3.4 Standardisering av processer 

En standardiserad process definieras av ett bestämt tillvägagångssätt som samtliga 

anställda kommer utföra på samma vis varje gång (Schäfermeyer och Rosenkranz, 

2011; Nissinboim och Naveh, 2018). En helt standardiserad process genererar 

samma förutbestämda resultat varje gång den utförs (Schäfermeyer och Rosenkranz, 

2011). Genom att processen varje gång utförs på samma vis kan det möjliggöra för 

kostnadsbesparingar och öka företagets övergripande framgång (Schäfermeyer och 

Rosenkranz, 2011; Sánchez-Rodríguez et al.,2006). Standardisering tillåter de 

anställda att bemästra sin arbetsuppgift och leder på så vis till en markant reducering 

i misstag och förvirring (Schäfermeyer och Rosenkranz, 2011). Genom att 

standardisera processer kan företag förvänta sig mer konsekventa resultat från de 

olika funktionerna (Davenport, 2005). 
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Standardisering uppnås genom formella regler och riktlinjer för att styra de 

anställdas arbete. Dessa regler och riktlinjer är stadgade inom företaget i form av 

instruktioner, manualer och arbetsrutiner (Nissinboim och Naveh, 2018). 

 
Fördelar med standardiserade processer 

Det finns många viktiga orsaker till varför företag försöker standardisera sina 

processer. Standardisering möjliggör för bättre kommunikationsöverföring igenom 

hela organisationen, smidigare överlämningar mellan olika processer samt att det 

blir enklare att jämföra resultat mellan olika processer och avdelningar. Samma 

fördelar är även applicerbara mellan olika företagspartners, exempelvis 

leverantörer. Det vill säga bättre kommunikation, smidigare överlämningar av 

arbete och benchmarking (Davenport, 2005). Standardisering av processer ger 

företag många fördelar, exempelvis, kostnadsbesparingar och ökad lönsamhet till 

följd av ökad effektivitet (Schäfermeyer och Rosenkranz, 2011). Genom att företag 

bryter ned sin verksamhet i ett antal standardiserade processer kan det möjliggöra 

för enklare förbättringar då rutiner och så vidare borde vara enkla att uppdatera vid 

behov. 

Nackdelar med standardiserade processer 

Standardisering kan dock medföra svårigheter för företag och dess anställda. 

Standardisering kan leda till minskad flexibilitet och kreativitet då det kan minska de 

anställdas valmöjligheter att hitta mer effektiva sätt att utföra sitt arbete på eller 

arbetssätt som skulle generera bättre resultat (Nissinboim och Naveh, 2018; Kondo, 

2000). På grund av dessa anledningar anser Kondo (2000) att standardisering av 

processer inte är lämpligt för företag som syftar till att använda sig av en innovativ 

företagsstrategi. Standardiserade processer kan dock fungera vid innovation om de 

används som rekommendationer istället för tvång (Kondo, 2000).   

Standardiserade inköpsprocesser 

Standardiserat inköp omfattar standardisering av material och processer (Sánchez-

Rodríguez et al., 2006) samt standardisering av inköpspersonal (Quintens, Pauwels 

och Matthyssens, 2006). Standardisering av inköpsprocesser kan definieras som 

”pre-set procedures and reference material for performing normal daily purchasing 

tasks such as ordering, expediting, selection of suppliers and receipt and inspection 

of goods” (Sánchez-Rodríguez et al., 2006). Med detta menas användandet av fasta 

procedurer och material för att utföra dagliga arbetsuppgifter inom inköp, såsom 

beställning, leveransbevakning, val av leverantör samt inspektering av varorna. 

Quintens et al. (2006) anser att standardisering av inköpsprocessen omfattar fyra 

faser: undersökning av marknaden och leverantörer, val av leverantörer, förhandling 

och kontraktsskrivning samt utvärdering och uppföljning. Quintens et al. (2006) 
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anser att beställningsprocessen kan vara svår att standardisera då det kan röra sig om 

specialprodukter, olika marknaders karakteristiska drag samt ojämn maktfördelning 

mellan leverantör och inköpare (Quintens et al., 2006). Detta är vanligast 

förekommande vid internationella inköp. Standardisering av inköpsprocesser har en 

positiv inverkan på företagets övergripande prestanda (Sánchez-Rodríguez et al., 

2006).   

3.5 Inköpsstruktur 

Tidigare forskning skiljer mellan tre olika typer av inköpsstrukturer: centraliserad, 

decentraliserad och hybrid (Arnold, 1999; Trautmann et al., 2009a och Karjalainen, 

2011). En bättre inköpsstruktur leder till att företag betalar lägre priser för inköpt 

material samt att organisationskostnaderna förväntas bli lägre (Van Weele, 2012). 

För att företag ska kunna dra nytta av någon av dessa strukturer krävs det att den 

ligger i linje med företagets inköpsstrategi (Akin Ates et al., 2018). 

De olika strukturerna samt för- och nackdelar med vardera presenteras nedan. 

3.5.1 Centraliserat inköp 

Lewin och Donthu (2005) definierar inköpscentralisering som graden av auktoritet 

av inköpsbeslut, ansvar och makt som koncentreras till ett fåtal, oftast högt uppsatta, 

individer inom organisationen. Det vill säga att centralisering definieras hur 

hierarkisk inköpsfunktionen är. Stanley (1993) anser att inköpscentralisering innebär 

att inköpen utförs hos företagets huvudkontor alternativt av särskilda 

inköpsdivisioner. En centraliserad inköpsfunktion jobbar mot att maximera hela 

företagets prestanda (Li och Shi, 2017). Joyce (2006) menar att inköpscentralisering 

innebär att samtliga inköp sköts av en utvald avdelning. McCue och Pitzer (2000) 

anser att i en helt centraliserad inköpsfunktion ska alla väsentliga inköpsbeslut och 

ansvar för att bibehålla inköpsprocessens integritet hanteras av inköpsavdelningen. 

Detta leder till att företaget kan få en mer holistisk syn över hela inköpsfunktionen 

och ta bättre beslut (Akin Ates et al., 2018). Arnold (1999) anser att centralisering 

inte nödvändigtvis måste omfatta samtliga inköpsfunktioner men ska åtminstone 

involvera leverantörs- och kontraktshantering. Inköpscentralisering anses vara mest 

lämpat för företag som avser att använda sig av en kostnadsstrategi och för att få ut 

bästa möjliga resultat anses det att företagen behöver hög grad av standardiserade 

processer och låg grad av tvärfunktionalitet (Akin Ates et al., 2018). Frångår 

företagen denna struktur resulterar det i sämre kostnadsbesparingar. 
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3.5.2 Fördelar med inköpscentralisering 

De fördelar som centralisering av inköpsfunktionen kan medföra kallas ofta för 

synergifördelar. Smart och Dudas (2007) menar att synergi i detta sammanhang 

handlar om samverkan mellan olika funktioner inom ett företag som resulterar i ett 

bättre utfall än summan av de individuella funktionerna. Begreppet brukar ofta 

beskrivas på ett förenklat sätt med ekvationen 1+1=3. Men i detta sammanhang, 

med kostnadsbesparingar genererade av en bra synergi i åtanke, passar ekvationen 

1+1=1,5 bättre (Karjalainen, 2011). Enligt Faes et al. (2000) och Rozemeijer 

(2000) leder synergi inom en organisation till ökade konkurrensfördelar då fler 

funktioner kan dela med sig av kunskap om resurser, ha en enad konkurrenskraft 

samt att det möjliggör för koordinerade strategier mellan de olika funktionerna. 

Inköpscentralisering resulterar i synergifördelar i form av Economies of Scale, 

Economies of Process och Economies of Information and Learning (Trautmann, 

Turkulainen, Hartmann och Bals, 2009b). 

Nollet och Beaulieu (2005) menar att företag i allmänhet kan erhålla 

kostnadsbesparingar på 10–15% genom användning av ett centraliserat inköp. 

Economies of Scale 

Enligt Trautmann et al. (2009a) avser Economies of Scale möjligheten att erhålla lägre 

inköpskostnader genom ökade ordervolymer och genom att ha ett standardiserat 

produktutbud och på så vis erhålla en starkare position på marknaden. Trautmann et 

al. (2009a) anser att detta är en av de främsta anledningarna till varför företag väljer 

att centralisera inköpsfunktionen. Joyce (2006) och Munson (2007) och Van Weele 

(2012) menar båda att företag kan erhålla lägre priser på inköpt material med en 

centraliserad inköpsstrategi gentemot en decentraliserad inköpsstrategi om de lyckas 

beställa större volymer genom att samla beställningar till en och samma leverantör 

och på så vis dra nytta av mängdrabatter och volymrabatter. Företag kan lyckas med 

detta om de använder sig av central kontraktsskrivning med leverantörer där 

volymer för samtliga individuella enheter ingår i ett och samma kontrakt, oavsett 

om det faktiska köpet sker på lokal nivå eller ej (Munson, 2007). Detta resulterar i 

att företagets övergripande transportkostnader reduceras. Genom att samtliga 

enheter använder sig av samma leverantörer kan en gemensam kvalitet på 

produkterna erhållas. Munson (2007) menar även att leverantörer är mer villiga att 

skriva långsiktiga, rabatterade kontrakt med ett centraliserat inköpskontor än med 

decentraliserade enheter. Munson (2007) framhäver även att ett centraliserat 

inköpskontor borde ha bättre förhandlingsmöjligheter med utländska leverantörer 

samt att sannolikheten att leverantörer vill samarbeta, genom att exempelvis 

utveckla produkter tillsammans, ökar. 
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Economies of Process 

Faes et al. (2000) menar att Economies of Process avser upprättandet av ett 

standardiserat arbetssätt rörande hantering av leverantörer, benchmarking och 

gemensam kunskapsutveckling. Enligt Arnold (1999) och Munson (2007) leder det 

till reducerade mängder administrativt arbete, minskat dubbelarbete och minskade 

utgifter kopplade till inköpsprocessen. Detta leder även till att den övergripande 

kvaliteten på inköpsarbetet ökar då det är färre involverade personer. Munson 

(2007) menar även att de administrativa kostnaderna i de övriga delarna av företaget 

förväntas minska. 

Economies of Information and Learning 

Economies of Information and Learning avser delning av tillgänglig kunskap 
avseende leverantörer, interna aktörer och nya tekniker (Faes et al., 2000). Detta 
reducerar risken för att individuella enheter använder sig av inkompatibla 
förhandlingsstrategier med samma leverantörer. Arnold (1999) anser att en av 
fördelarna med ett centraliserat inköp är effektiv användning av inköpskunskap 
utöver hela företaget. Genom att erhålla en hög grad av inköpsexpertis kan företag 
bli både mer effektiva och ekonomiska (ibid.). Inköpscentralisering ger företag 
möjligheten att fördela särskilda produktkategorier och leverantörer till personal 
med specialistkunskap vilket leder till att de kan skriva mer fördelaktiga avtal och 
kontrakt (Joyce, 2006). 

3.5.3 Nackdelar med inköpscentralisering 

Centralisering kan dock medföra ett antal nackdelar och svårigheter för företag. I de 

fall då företag använder sig av central kontraktsskrivning och lokalt inköp finns det 

en risk för att individuella enheter bortgår från de förhandlade leverantörerna och 

köper in från andra leverantörer istället, detta kallas för Maverick Buying (Cousins et 

al., 2008). Detta kan gå ut över hela företaget då tilliten från leverantören kan 

tappas på grund av att de förhandlade volymerna inte köps in. Cousins et al. (2008) 

menar även att ett centralt inköp kan leda till långsam anpassning till lokala behov 

och problem. Det kan vara svårt att skapa en bra överblick över enskilda divisioner 

och enheters behov. Detta tillsammans med det standardiserade produktutbudet, 

som ofta är förknippat med inköpscentralisering, kan minska företagets förmåga att 

svara på den lokala marknadens önskemål (Munson, 2007). Nollet och Beaulieu 

(2005) menar även att centrala kontrakt med leverantörer kan resultera i att små 

leverantörer inte kan konkurrera med de större leverantörerna då de inte kan 

hantera de stora volymerna. Detta resulterar i minskad konkurrens på 

leverantörsmarknaden vilket i sin tur kan leda till att företag kan hamna i en sämre 

förhandlingsposition. Damanpour (1991) anser att centralisering kan hämma 

organisationsmedlemmarnas initiativ till innovativa idéer genom att begränsa en 

organisations kommunikationskanaler. 
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3.5.4 Decentraliserat inköp 

Decentraliserat inköp är motsatsen till centraliserat inköp, då samtliga inköp sker av 

de individuella enheterna (Stanley, 1993). I en decentraliserad inköpsfunktion 

delegeras beslutsfattningen ner till de individuella enheterna (Van Weele, 2012). 

Detta ger de enheterna möjligheten att ta inköpsbeslut som bäst tillgodoser deras 

egna intressen (Li och Shi, 2017; Van Weele, 2012) och hanterar sina egna 

inköpskrav och avtal med leverantörer (Joyce, 2006; Van Weele, 2012). 

Decentralisering är enligt Van Weele (2012) bäst anpassat för konglomerat där de 

olika enheterna köper in unika produkter, men är dock inte att rekommendera då 

enheterna använder sig av ett gemensamt utbud. Enligt Damanpour (1991) och Akin 

Ates et al. (2018) anses decentraliserat inköp passa bättre för företag som avser att 

använda sig av innovationsstrategier. För att kunna utnjyttja fördelarna med en 

innovationsstrategi till fullo anser (ibid.) att företagen måste ha en hög grad av 

decentralisering, låg grad av standardiserade processer och en hög grad av 

tvärfunktionalitet. 

3.5.5 Fördelar med decentraliserat inköp 

En decentraliserad inköpsfunktion kan medföra fördelar i form av bättre samarbeten 

mellan lokala leverantörer och slutkunder, ökad service och minskade kostnader 

genom att ge slutkunderna större ansvar och beslutsfattning samt att kunderna kan få 

en bättre helhetssyn av den totala ägandekostnaden (Leender och Johnson, 2000). 

Ett decentraliserat inköp ger företaget möjlighet att anpassa sitt produktutbud till 

kunders olika preferenser vilka kan bero på exempelvis miljömässiga och kulturella 

aspekter (Quintens et al., 2006). Knoppen och Sáenz (2015) menar att 

decentralisering kan ge företag en bättre förmåga att anpassa sig till lokal efterfrågan 

och tillgång till lokala leverantörer. David et al. (2002) anser att en decentraliserad 

inköpsfunktion kan förse organisationer med mer flexibilitet och fart för att kunna 

hantera högre samordningskrav. 

Trots fördelarna är det i tidigare forskning påvisat att en decentraliserad 

inköpsstrategi kräver en viss grad av centralisering för att stödja strategiska initiativ 

from leverantören (Leender och Johnson, 2000). 

3.5.6 Nackdelar med decentraliserat inköp 

Knoppen och Sáenz (2015) anser att ett decentraliserat inköp kan leda till att företag 

drar på sig för många leverantörer och sprider ut inköpen på dem vilket leder till 

högre priser då de inte kan dra nytta av mängdrabatter. Decentralisering kan leda till 

att flera olika affärsenheter inom samma företag kan förhandla med samma 

leverantör om samma produkt vilket kan leda till att de får olika priser och villkor 

(Van Weele, 2012). I de fall då leverantören i fråga har en låg kapacitet kan de olika 

enheterna bli varandras konkurrenter (Konur och Geunes, 2016). Då en 
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decentraliserad inköpsstruktur främst är förknippad med lokala leverantörer och en 

inhemsk marknad, är den inte att rekommendera för inköp av internationella 

leverantörer vilket medför svårigheter att konkurrera på den globala marknaden 

(Nellore, Chanaron och Söderquist, 2001). Då företaget har färre leverantörer att 

köpslå med så minskar deras möjligheter att skriva mer fördelaktiga kontrakt (ibid.). 

För företag som använder sig av decentralisering sker oftast marknads- och 

leverantörsundersökningar på enhetsnivå vilket kan leda till att kostnaderna för varje 

enhet ökar då de inte har något samarbete sinsemellan (Van Weele, 2012). Då varje 

enhet sköter sitt eget inköpsarbete var för sig minskar det möjligheterna att erhålla 

specialistkunskap inom inköpsarbetet (ibid.). 

3.5.7 Hybridinköp 

Företag väljer ofta av använda en hybridmodell där praxis exempelvis skiljer sig 

mellan olika produktkategorier eller leverantörer (Karjalainen, 2011). Munson och 

Hu (2010) menar till och med att de flesta organisationer nu för tiden väljer att 

använda sig av en kombination av både centralisering och decentralisering inom sin 

inköpsfunktion. Knoppen och Sáenz (2015) anser att en hybridmodell kan vara ett 

lämpligt alternativ till de mer extrema versionerna av centralisering och 

decentralisering. Vid hybridinköp är det en fördelning av arbetsuppgifter som utförs 

centralt och lokalt (Trautmann et al., 2009a), där den vanligaste versionen av 

hybridinköp kallas för centraliserad kontraktsskrivning med decentraliserad 

orderbeställning (Munson och Hu, 2010). Den går ut på att det centrala 

inköpskontoret definierar specifikationer, väljer leverantörer och skriver kontrakt 

med dessa leverantörer som ska användas av hela organisationen. Orderläggning, 

leveransbevakning samt utvärdering och uppföljning anses ske lokalt av de 

individuella enheterna (Munson och Hu, 2010). Gattorna (1998) och Munson och 

Hu (2010) anser att denna konfiguration fångar de bästa delarna av både 

centralisering och decentralisering dock inte i samma utsträckning. I de fall då vissa 

produkter inte köps in av samtliga enheter samt i de fall då ett standardiserat 

produktutbud inte lämpar sig anses inköpet av de produkterna ske helt 

decentraliserat (Karjalainen, 2011). 

En nackdel med hybridinköp kan vara att leverantörer inte är villiga att erbjuda det 

bästa möjliga priset på grund av den instabila efterfrågan som denna struktur kan 

medföra (Munson, 2007). 

Enligt Trautmann et al. (2009a) kan användning av en hybridstruktur leda till de 

tidigare nämnda synergifördelarna EoS, EoP och EoIL, dock inte i samma 

utsträckning som centralisering möjliggör. På grund av att beställningsprocessen 

sköts lokalt av de individuella förväntas de interna kostnaderna vara högre än inom 

en centraliserad struktur (Munson, 2007).     
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Hybrid kan ge fördelarna från centralisering i form av kostnadsfördelar mot 

leverantören och fördelar från decentraliserat i form av kortare ledtider och lägre 

transportkostnader (Munson, 2007). Faes et al. (2000) anser att det är svårt att 

konkret säga vilka fördelar och nackdelar en hybridstruktur kan medföra då det 

beror mycket på vilka produkter som behandlar centralt kontra lokalt. 

3.6 E-inköp 

Enligt Van Weele (2012) är e-inköp alla lösningar som är internetbaserade som 

hjälper inköpsfunktionen att uppnå effektiva inköp. E-inköp hjälper även till med att 

förmedla all elektronisk information för att effektivisera inköpsprocesserna. Med 

hjälp av e-inköp kan företag göra avsevärda besparingar och minska ledtiderna. Ett 

exempel på e-inköp är e-kataloger som hjälper företag att hantera order på ett mer 

effektivt sätt och få ett bättre logistikflöde (ibid.). Dessutom hjälper e-inköp att 

minimera Maverick buying vilket kan leda till stora kostnadsbesparingar. Van Weele 

(2012) påpekar dock att e-inköpssystem oftast är dyra lösningar men att företag bör 

överväga att införskaffa sig dem då de kan leda till stora kostnadsbesparingar och 

effektiviserar arbetet. 

3.7 Inköpsbeteende 

Köpbeteendet inom organisationer skiftar avsevärt beroende på dess inköpsstruktur 

(Karjalainen, 2009). De två strukturerna som Karjalainen utgår ifrån är centraliserat 

och decentraliserat. Utifrån dessa två strukturer kontra antalet använda leverantörer 

har en 2x2 matris skapats med fyra olika kategorier baserade på inköpsbeteendet hos 

olika organisationer (se figur 4). De fyra olika inköpsbeteendena är: Maverick 

buying, Contract compliance, Fragmented buying och Casually cohesive buying 

(Karjalainen, 2009). Dessa definieras utefter fem olika faktorer: Economies of scale, 

interna kontrollkostnader, externa koordineringskostnader, e-inköp och processer. 
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Figur 4: Inköpsbettende (Karjalainen, 2009 p. 11). 

3.7.1 Decentraliserat inköpsbeteende 

I de organisationerna med en decentraliserad inköpsstruktur skrivs kontrakten och 

avtalen oftast på enhetsnivå. Här har organisationen få eller många leverantörer, 

men då varje enhet jobbar var för sig och inte behöver beställa från samma 

leverantör brukar antalet leverantörer vara många (Karjalainen, 2009). Detta leder i 

sin tur till att varje enhet gör små köp från olika leverantörer. Detta kallas enligt 

Karjalainen (2009) för Fragemented buying. Då de olika enheterna beställer små 

volymer från många leverantörer utnyttjas inte EoS. Detta beror på att de enskilda 

enheterna inte når upp till de volymer som krävs för att nyttja mängdrabatter eller 

reducerade priser för volymköp. Detta leder även till att det inte är lönsamt att 

investera i e-inköp då det är en dyr investering. När man ser till kostnaderna för 

inköpsfunktionen är de interna kontrollkostnaderna låga då det inte finns ett behov 

att informera de olika enheterna om valda leverantörer och kontrakt. Dock blir de 

externa koordineringskostnaderna höga då varje enskild enhet måste hantera och 

värna om sina egna leverantörer. Alla processer blir situationsanpassade då varje köp 

sker enskilt och anpassat efter köpbehovet (Karjalainen, 2009). 

När de olika enheterna i ett decentraliserat inköp ändå lyckas välja samma 

leverantörer av ett sammanträffande definierar Karjalainen (2009) det som Casually 

cohesive buying. Dock råder inte EoS då det inte finns sådana uppbyggda kontrakt 

eller att inköpsvolymerna inte nås. 
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3.7.2 Centraliserat inköpsbeteende 

Under det tidiga skedet av centraliseringen av inköpsfunktionen fokuserar 

organisationerna på att minska antalet leverantörer de samarbetar med och skriver 

därmed bättre avtal baserade på EoS. För att till fullo kunna utnyttja fördelarna 

kopplade med ett centraliserat inköp gäller det för de anställda att följa kontrakt och 

avtal som skrivits med leverantörerna. Maverick buying innebär att de anställda 

frångår från de leverantörer som organisationen har avtal och kontrakt med och 

istället beställer från andra leverantörer. I kategorin Maverick buying finns oftast 

kontrakt och avtal som riktar sig mot köp baserade på stora volymer och där fokus 

ligger på att reducera priserna genom mängdrabatter och volym. Då de anställda 

frångår från skrivna kontrakt, avtal och de processer som är under utveckling blir 

både de interna kontrollkostnaderna och de externa koordineringskostnaderna höga. 

När det gäller e-inköp så finns det oftast hjälpverktyg, men de används inte mycket 

då de anställda väljer att beställa från leverantörer som ej använder hjälpverktygen 

(Karjalainen, 2009). 

I det senare skedet av centraliseringen, där inköpsfunktionen har mognat och där de 

anställda accepterat de valda leverantörerna och kontrakten som organisationen valt, 

kallas det för Contract compliance (Karjalainen, 2009). I denna kategori utnyttjas 

kontrakten till fullo och på så vis maximeras EoS. När företagen går från ett 

decentraliserat till centraliserat inköp minskar de externa koordineringskostnaderna 

och de interna kontrollkostnaderna ökar. Men när de standardiserade processerna är 

helt implementerade och situationen stabiliserats förväntas de interna 

kontrollkostnaderna att minska. I denna kategori används e-inköp av alla anställda 

och hjälper till att minska koordineringskostnaderna och de administrativa 

kostnaderna (Karjalainen, 2009).   

3.8 Teoretisk referensram 

För att kunna besvara forskningsfrågorna har fyra huvudområden inom teorin 

studerats. Dessa huvudområden är: inköpsprocessen, inköpsstruktur, inköpsstrategi 

och inköpsbeteende. Figur 5 illustrerar sambandet mellan de fyra huvudområdena. 

Denna teori användes både för att avgöra vilken struktur som passar Centro bäst för 

att driva ett effektivt och kostnadsreducerande arbete med inköp samt för att 

analysera om de samband mellan de olika strukturerna och kostnader och effektivitet 

som presenterats i teorin även framkommer i empirin. De tre inköpsstrukturerna 

som behandlas i denna studie är centraliserat inköp, hybridinköp och decentraliserat 

inköp likt tidigare forskning har indikerat (Arnold, 1999; Trautmann et al., 2009a 

och Karjalainen, 2011). 

De olika inköpsstrukturerna beskrivs på olika sätt i teorin, flera forskare har 

undersökt detta fenomen och skapat sig sin egna uppfattning utifrån den egna 
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forskningen. Då vi i den här studien fokuserar på de tre strukturerna vi nämnt innan 

behöver klara definitioner av centraliserat inköp, hybridinköp och decentraliserat 

inköp. Detta för att kunna definiera grader av centralisering och effekter de har på 

inköpsfunktionen i form av effektivitet och kostnader. 

Centraliserat inköp: I denna studie har författarna använt den befintliga teorin för 

att skapa en egen definition av begreppet då fenomenet beskrivs på många olika sätt. 

I denna studie kommer centralisering innebära att samtliga processer inom 

inköpsfunktionen sker centralt. Centralisering i denna studie innebär både central 

kontraktsskrivning och central orderbeställning, vilket stämmer överens med 

Stanley (1993) som anser att företagets alla köp ska ske hos företagets huvudkontor 

eller som Lewin och Donthu (2005) påpekar att beslut, ansvar och makt ska ske 

hierarkiskt. Med andra ord innebär det att samtliga sex steg i Van Weele´s (2012) 

modell av inköpsprocessen som i vårt fall enbart är fem, utförs centralt av företagets 

inköpsavdelning. 

Hybridinköp: När det kommer till hybridinköp kommer Munson och Hu´s (2010) 

definition att användas då den anses beskriva strukturen på ett tillfredställande sätt. 

Hybridinköp kommer därför att definieras som centraliserad kontraktsskrivning med 

decentraliserad orderbeställning. Detta innebär att definiering av specifikationer, val 

av leverantörer och kontraktsskrivning kommer att ske centralt och att beställning, 

leveransbevakning samt utvärdering och uppföljning sker lokalt hos de individuella 

enheterna. 

Decentraliserat inköp: Decentraliserat inköp anses vara motsatsen till 

centralisering (Stanley, 1993; Li och Shi, 2017). I denna studie kommer 

decentraliserat inköp innebära att all makt och beslutstagande att delegeras ner till 

olika inköpsenheter som i Centros fall blir de olika butikerna vilket stämmer överens 

med Van Weele (2012). Detta leder till att samtliga steg i Van Weele´s (2012) 

modell för inköpsprocessen sker decentraliserat och ger de enskilda enheterna 

makten och beslutstagandet kring att hantera sina egna inköpskrav och avtal med 

leverantörerna (Joyce, 2006). 

Tabell 1 sammanställer de för- och nackdelar med centralisering och 

decentralisering som har studerats. Tabellen behandlar dock inte hybridstrukturer 

då befintlig forskning inte visar direkta för- och nackdelar. Forskningen visar enbart 

på att hybridstruktur medför både för- och nackdelar från centralisering och 

decentralisering fast i en mindre utsträckning. Då teori saknas som visar direkta för- 

och nackdelar för hybridstruktur visar det på att det finns ett gap i teorin. 

För att företag ska kunna dra nytta av inköpsstrukturerna är det viktigt att den 

stämmer överens med företagets inköpsstrategi (Akin Ates et al., 2018).  Då företag 

oftast har olika inköpsstrategier för olika produktgrupper gäller det först och främst 
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att kartlägga de olika produktgrupperna och klassificera in dem i olika kategorier. 

Ett hjälpmedel som inköpschefer kan använda sig av för att avgöra vilken typ av 

inköpsstrategi som passar för en specifik produktkategori är Kraljic´s 2x2 matris 

(Kraljic, 1983). Matrisen användes för att klassificera Centros produktgrupper och 

för att avgöra vilken inköpsstrategi som bör användas för respektive produktgrupp 

vilket kan hjälpa ett företag att välja rätt inköpsstruktur. Van Weele´s (2012) modell 

för inköpsprocessen har använts för att beskriva hur inköpen hos Centro går till och 

om besluten för de olika stegen tas centralt eller lokalt. Detta steg görs då besluten 

för de olika stegen i inköpsprocessen sker på olika nivåer av företaget beroende på 

inköpsstrukturen. 

Karjalainen´s (2009) matris visar hur ett företags köpbeteende ser ut. Genom att 

analysera ett företags köpbeteende utifrån de fem olika faktorerna kan företag se 

vilken struktur de bör rikta in sig på, hur många leverantörer de bör ha och vart 

kostnaderna hamnar. Matrisen visar även att i kvadranten contract compliance är 

kostnaderna som lägst och arbetet som mest effektivt. Dock ser inte matrisen till 

flexibilitet och innovation. 

Referensramen har även använts vid utformningen av de tre intervjuguiderna som 

använts vid fallstudien. 

  

 

 

Figur 5: Samband mellan teori.  
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Tabell 1: Sammanställning av för- och nackdelar med centralisering och decentralisering. 

Inköpsstruktur Fördelar Nackdelar 

C
en

tr
al

is
er

at
 

Economies of scale: 
– Lägre inköpskostnader genom att utnyttja 

mängdrabatter (Trautmann et al., 2009a; 
Joyce, 2006; Munson, 2007). 

– Reducerade transportkostnader (Munson, 
2007). 

– Lättare att hålla en stabil kvalitet (Munson, 
2007).  

– Ökade möjligheter att skriva fördelaktiga avtal 
och kontrakt (Munson, 2007). 

– Lättare att hantera utländska leverantörer samt 
ökad möjlighet för leverantörssamarbeten 
(Munson, 2007). 

Economies of process: 
– Standardiserat arbetssätt (Faes et al., 2000).  
– Reducerade mängder administrativt arbete, 

minskat dubbelarbete och minskade kostnader 
kopplade till inköpsprocessen (Arnold 1999; 
Munson 2007). 

– Minskade administrativa kostnader över hela 
organisationen (Munson, 2007). 

Ecnonomies of information and learning: 
– Bättre kunskapsöverföring (Faes et al., 2000).  
– Effektiv användning av inköpskunskap (Arnold, 

1999).  
– Ökad inköpsexpertis kan leda till att företag blir 

mer effektiva och ekonomiska (Arnold, 1999). 
– Mer fördelaktiga avtal och kontrakt (Joyce, 

2006).  

 

– Risk för Maverick buying (Cousins 
et al., 2008).  

– Långsam anpassning till lokala 
behov och problem (Quintens et 
al., 2008).  

– Sämre anpassning till marknadens 
önskemål (Munson, 2007).  

– Mindre konkurrens mellan 
leverantörer vilket kan försvåra 
förhandlingspositionen (Nollet och 
Beaulieu, 2005). 

– Kan hämma egna initiativ och 
innovativa idéer (Damanpour, 
1991).  

D
ec

en
tr

al
is

er
at

 

– Bättre samarbete mellan leverantörer och 
slutkunder, ökad service och minskade 
kostnader (Leender och Johnson, 2000). 

– Bättre anpassning till kunders önskemål 
(Quintens et al., 2006).  

– Bättre anpassning till lokala omständigheter och 
leverantörer (Knoppen och Sáenz, 2015). 

– Ökad flexibilitet och bättre förmåga att hantera 
högre samordningskrav (David et al., 2002).  

 

– För många leverantörer och högre 
priser (Knoppen och Sáenz, 2015). 

– Enheter kan få olika priser och 
villkor för samma produkter (Van 
Weele, 2010). 

– Konkurrens mellan enheterna 
(Konur och Geunes, 2016). 

– Inte lämpad för internationella 
inköp (Nellore et al., 2001). 

– Minskad möjlighet att skriva 
fördelaktiga kontrakt (Nellore et 
al., 2001). 

– Ökade kostnader kopplade till 
leverantörs- och 
marknadsundersökningar (Van 
Weele, 2010).  

– Minskad möjlighet att erhålla 
specialistkunskap (Van Weele, 
2010). 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras resultat från intervjuerna utförda hos Centro kakel och klinker AB.  

4.1 Företagsfakta 

Centro grundades 1968 som ett litet familjeföretag och hette då Centrumkakel AB. 

Företagets avsikt var då att leverera byggmaterial till ägaren, Samuelsson & Bonniers 

fastigheter. 2002 sammanslogs Centrumkakel AB med branschkollegan Nettokakel 

AB och bytte då till namnet företaget har idag, Centro kakel och klinker AB. Centro 

arbetar främst med kakel, klinker, byggkemi och verktyg. 

Idag har Centro cirka 80 anställda och har en omsättning på cirka 300 miljoner 

kronor, vilket gör företaget till en av de ledande aktörerna på den svenska 

marknaden. Centro tillhör sedan 2007 koncernen Beijerinvest. Centro har valt att 

fokusera sig inom tre områden som består av, Centro Proffsbutiker, Centro Projekt 

och Centro Bostad. Företaget har 12 stycken proffsbutiker utspridda i landet och de 

riktar sig främst mot yrkesfolket i branschen. Vissa av butikerna har även kakel-

utställningar för att visa företagets basutbud. Den största delen av butikerna ligger i 

Stockholmsområdet då marknaden där är som störst. Genom att ha flera butiker gör 

det företaget mer tillgängligt för yrkesfolket inom branschen och ökar företagets 

flexibilitet och tillgänglighet, detta då marknaden är väldigt serviceinriktad. Centro 

Projekt riktar sig mot mindre och större byggprojekt som, badhus, fasad, hotell och 

butik och har ett samarbete med proffsbutikerna. Centro Bostad är en del av 

projektavdelningen men som enbart riktar sig mot nyproduktioner och de aktörer 

som verkar på den arenan och har även de ett samarbete med proffsbutikerna. 

Centro riktar sig främst mot försäljning på den svenska marknaden. 

Centros nyckelord är; flexibilitet, lyhördhet och vårdande av relationer och de 

förser marknaden med produkter utifrån kriterierna; leveranssäkerhet, kvalitet, 

tillgänglighet, kunskap och service. 

4.2 Företagets strategi 

Från att Centro grundades på 60-talet tills nu har det skett stora förändringar på 

marknaden och fler aktörer har utvecklat sina processer och expanderat sitt utbud, 

vilket har gjort att det finns flera leverantörer att välja mellan. Tidigare köpte 

företaget sitt kakel och klinker från Asien då den asiatiska marknaden hade lägst 

priser. Då miljötänk och miljöarbete fått en allt viktigare roll i samhället och även 

för Centro har företaget valt att satsa på mer närliggande leverantörer och köper 

numera in det mesta av sin byggkeramik från Europa och där de största 

leverantörerna ligger i Italien, Turkiet och Tjeckien. Byggkemiprodukterna och 

verktygen beställs från Norge och Sverige. 
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Centro arbetar fortlöpande med miljöarbete för att ha så lite påverkan på miljön 

som möjligt och använder sig bland annat av miljöledningssystemet ISO 14001. I 

dagsläget har de inga direkta miljökrav på leverantörerna när det gäller miljöarbete 

men det är något företaget håller på att utarbeta. 

Sedan Centro var ett litet familjeföretag har de fokuserat på att vara flexibla, lyhörda 

och lagt ner stor tyngd på att vårda deras relationer och på så sätt har de varit 

konkurrenskraftiga och växt till det företag de är idag. Det handlade om att lösa 

kunders behov till varje pris till och med när kunden vill ha produkter utanför 

företagets sortiment och det i sin tur har lett till att företaget samlat på sig ett 

hundratal leverantörer där de beställer små mängder från de olika leverantörerna. 

Företagets strategi har länge fokuserat på omsättning och hög servicenivå och då 

företaget växt i rask takt har arbetet på lönsamhet hamnat efter. Idag vill företaget 

lägga om sin strategi och fokusera på lönsamheten, minska kapitalbindningen och 

sänka de administrativa kostnaderna då det finns stora förbättringar att göra inom 

området. 

Centro har även framtidsplaner på att standardisera och minska sitt utbud av 

produkter då de i dagsläget har ett väldigt brett sortiment. Genom att standardisera 

och minska sitt utbud anser företaget att de ska ha lättare att standardisera och 

förbättra företagets processer och då minska kostnader och bli mer effektiva 

4.3 Inköpsfunktionen 

Inköpsfunktionens huvuduppgift är att dels samla upp behov som kommer, från 

marknaden eller systemet och sen på ett så kostnadseffektivt sätt och för så billigt 

pris som möjligt uppfylla det. Detta görs dels genom att hitta de bästa avtalen och de 

bästa leverantörerna för just det behovet. Inköpsfunktionen kan ses som en 

servicefunktion till säljenheten (innesäljare, key account managers och butiker), då 

alla behov kommer från säljenheten. 

Standardisering av processer inom inköpsfunktionen 

Idag har Centro inga standardiserade processer inom inköpsfunktionen utan mer 

riktlinjer. De anställda inom inköpsfunktionen jobbar på sitt egna sätt. Då de 

anställda har bra kunskap om sina egna leverantörer funkar arbetet men det finns 

många förbättringar att göra för att effektivisera inköpsfunktionen. 

Som arbetet ser ut just nu har inköpschefen planer på att standardisera alla 

arbetsprocesser inom inköpsfunktionen. Dock ser han ett problem när det gäller 

beställningsprocessen då den kan ske på så många olika sätt i dagsläget och är väldigt 

komplicerad. 

Inköpseffektivitet 
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Inköpseffektivitet spelar en stor roll för Centro. Då branschen består av väldigt låga 

marginaler på de flesta produkterna måste företagen som verkar i den bli mer 

effektiva och dra ner på kostnaderna. Införandet av två mjukvarusystem förväntas 

göra företaget mer effektivt och dra ner på kostnaderna. Genom att samla alla 

beställningar centralt är tanken att företaget ska utnyttja de nya kontrakten som 

skrivits som baseras på mängdrabatter och en procentuell bonustrappa. Dessutom 

ger det företaget en bättre övergripande bild på alla transporter och kan på det sättet 

koordinera lasterna för att dra ner på transportkostnaderna som är företagets största 

kostnad då de jobbar med tungt material. 

När företaget ska välja leverantörer ser de till att hitta de leverantörer som skapar så 

lite manuell hantering och administrativt arbete som möjligt. En annan faktor som 

företaget tittar på är lagerhållningsmöjligheter hos leverantörer då större 

beställningar görs. 

4.4 Inköpsstrategi 

Inköpsstrategin för Centro är baserad på att minska leverantörsbasen på de olika 

marknaderna och fokusera på ett fåtal och därmed samla alla beställningar för att 

kunna utnyttja mängdrabatter och sänka de administrativa kostnaderna. Dessutom 

blir det lättare för företaget att ha bättre samarbeten och goda relationer med färre 

leverantörer. I dagsläget har Centro utvecklingssamarbeten med fyra stycken stora 

leverantörer där företaget gemensamt med leverantören tar fram nya produkter. På 

ett år har företaget gått från 107 till 55 leverantörer och där slutmålet i dagsläget är 

att hamna på runt 30. 

När det kommer till leverantörsavtal har företaget låtit de gamla avtalen fortlöpa, 

men då situationen inte längre ser ut som den gjorde för flera år sedan arbetar 

inköpschefen numera med att förnya alla avtal då de inte setts över på en längre tid. 

När det gäller leverantörer av kakel och klinker finns idag inga avtal. Det är något 

inköpschefen på Centro nu håller på att arbeta fram. 

Frakter är en stor betydande kostnad för Centro då de beställer tungt material och 

ofta i stora volymer. På grund av detta fokuserar inköpsfunktionen på att beställa 

från företagets leverantörer som finns i Italien men även i Turkiet. 

Transportkostnaderna är billigast i Italien och dessutom lättare att lasta då 

beställningarna kommer med tåg och därför riktas de flesta beställningarna dit. 

Dessutom har företaget bättre samlastningsmöjligheter från Italien och kan på så sätt 

reducera kostnaderna för transporterna. Beställningarna från Turkiet kommer i 

container som fraktas med båt och här försöker inköparna beställa hem fulla 

containers för att minska på transportkostnaderna och påverkan på miljön. 
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Marknaden är väldigt serviceinriktad och kundstyrd. Det är sällan inköpschefen som 

tar fram en ny produkt utan det är kunderna själva som styr de olika 

specifikationerna som ska gälla för produkterna. Det finns två marknader som 

Centro fokuserar sig på, dels ROT-marknaden som består av renoveringsprojekt 

såsom stambyten och nyproduktion som riktar sig mot nyproduktion av byggnader 

och hus. ROT-marknaden fokuserar sig på billiga produkter medan 

nyproduktionsmarknaden fokuserar sig främst på estetik. 

Centro har införskaffat sig två mjukvarusystem, ett för klassificering av produkter 

och ett affärssystem. Med hjälp av klassificeringssystemet ska företaget förbättra 

beställningspunkterna och säkerhetslagernivåerna för alla produkter och på så sätt 

sänka lagernivåerna. Dessutom hjälper systemet företaget att hitta artiklar som inte 

längre säljer så de kan fasa ut dem. Affärssystemet är till för att förenkla 

informationsdelningen på hela företaget och dessutom förenkla arbetet med alla 

processer och på så sätt minska interna kontrollkostnader, såsom administrativa 

kostnader. 

4.4.1 Produktgrupper 

När det kommer till företagets produkter var det svårt att klassificera dem då alla 

produktgrupper (keramik, verktyg och byggkemi) har olika förutsättningar 

beroende på produkt och användningsområde i byggkeramik-branschen. 

De flesta verktygen köps in lokalt och där anses leverantörsrisken vara låg och 

verktygen i sig har en låg vinstpåverkan på företagets resultat, dock behövs de då en 

stor del av Centros verksamhet riktar sig mot hantverkare. Även byggkemin handlas 

in lokalt och har en låg leverantörsrisk och en låg vinstpåverkan. När det kommer 

till keramik delades produkterna upp i två grupper, standardkeramik och 

specialkeramik. Standardgruppen innehåller vita plattor i standardstorlekar och 

utgör 98% av företagets försäljning. Här finns det ett flertal leverantörer att välja 

mellan då de flesta tillverkarna av plattor kan tillverka dem. Dock anses 

vinstpåverkan vara hög då dessa produkter står för mesta delen av försäljningen fast 

marginalerna är låga och här köps plattorna in i stora volymer. När det kommer till 

specialgruppen, består plattorna av färgade plattor i alla storlekar samt vita plattor i 

specialstorlekar. Dessa produkter har bra marginaler och även fast de står för en 

liten del av försäljningen har de en stor vinstpåverkan. Här anses leverantörsrisken 

vara hög då det inte finns så många leverantörer. 

4.5 Inköpsprocessen 

Hos Centro består inköpsprocessen egentligen av fem olika steg, vilka är; definition 

av specifikationer, val av leverantörer, kontraktsskrivning, beställning och 

uppföljning och utvärdering. Centro har delat upp marknaden i tre områden 
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(proffsbutiker, nyproduktion och projekt) där de olika produkterna köps in. 

Beroende på produkt och område i marknaden kan arbetssättet skilja sig lite. 

Inköpschefen står för all kontraktsskrivning och där fokus främst ligger på pris, 

bonussteg, mängdrabatter, leveranssätt, ledtid och transportkostnader. Även 

ansvaret för att bestämma vilka produkter som ska vara beställnings- och lagervaror 

ligger hos inköpschefen. För alla produktgrupper finns tekniska och funktionella 

specifikationer. En annan viktig faktor som måste belysas är vikten av batcher på 

keramikplattor. Då färgnyanserna kan skilja mellan olika batcher är det viktigt att 

använda sig av samma batch på hela ytor vilket försvårar beställningsprocessen vid 

samtliga köp av keramikplattor 

Då flera av processerna är väldigt komplexa har författarna valt att presentera de 

fem olika stegen här nedanför efter vad de anser är väsentligt för studien. 

4.5.1 Standardkeramik 

I den här produktkategorin uppstår behovet antingen av att key account manager 

lyckats sälja in produkten hos en kund i nyproduktionsmarknaden eller att ett behov 

uppstått i butikerna. Specifikationerna för standardkeramik är baserade på estetik 

och pris när det gäller nyproduktionsmarknaden och pris när det gäller behovet från 

butik. De tekniska specifikationerna uppfylls då alla plattor måste genomgå ett 

kvalitetstest som är baserat på en europeisk standard. Alla standardkeramik finns hos 

de befintliga leverantörerna företaget har, men någon gång per år görs en 

marknadsundersökning för att hitta potentiella konkurrenter som kan konkurrera 

med befintliga leverantörer. När de nya leverantörerna ska väljas tas prover in från 

de olika leverantörerna för att sedan behålla de mest potentiella och låta dem ge ett 

anbud. Leverantören med bäst anbud skriver företaget ett fortlöpande kontrakt 

med. 

Beställningarna för nyproduktion sköts av den centrala inköpsfunktionen med hjälp 

av företagets affärssystem där beställningsprocessen är uppdelad i fyra steg och där 

ordern får statusen, godkänd, beställd, ordererkänd och fraktbokad. Det mesta av 

standardkeramiken är lagervaror då de tillhör företagets standardutbud när det gäller 

keramikplattor. När det gäller uppföljning och utvärdering av produkter och 

leverantörer sker de enbart på reklamation och kundnöjdhet och sköts av 

inköpschefen, key account manager och inköpsfunktionen. 

4.5.2 Specialkeramik 

Behovet i den här kategorin uppstår av att key account manager lyckats förhandla till 

sig ett större projekt. Här är de funktionella specifikationerna baserade på estetik 

och speciella storlekar på plattorna och de tekniska specifikationerna utgörs av den 

europeiska standarden. Utifrån kundens specifikationer görs en 
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leverantörsmarknadsundersökning av inköpschefen och key account manager för att 

hitta potentiella leverantörer. Då företaget hittat ett antal leverantörer som 

uppfyller specifikationerna på produkten visas de för kunden då färggraden på 

plattorna kan skilja mellan de olika leverantörerna. När kunden valt en av plattorna 

inleds en förhandling med den valda leverantören baserat på samma faktorer som i 

standardkeramik. Kontraktet som skrivs gäller endast det avtalade projektet. 

Även dessa plattor beställs av den centrala inköpsfunktionen, men innan en order 

kan skickas sätter inköpschefen säkerhetslagernivån och beställningsnivån för 

produkten baserat på prognosen för projektet Dessa plattor är endast 

beställningsvaror och lagras enbart på lagret just vid projekttillfället. Vissa av 

leverantörerna erbjuder även lagerhållning vid större beställningar. När ordern väl 

når inköpsfunktionen följs de fyra stegen i affärssystemet. Även här sker uppföljning 

och utvärdering på kundnöjdhet och reklamationer. 

4.5.3 Byggkemi 

Byggkemin säljs i alla tre marknadsområdena och här kan behovet uppstå dels från 

nyproduktion, projekt och från proffsbutikerna. Här finns inga direkta 

specifikationer förutom pris då produkterna är väldigt lika. När det gäller byggkemi 

beställer Centro enbart från de fasta leverantörer de har fortlöpande kontrakt med. 

Beställningen kan ske på två olika sätt, dels från projekt och nyproduktion och från 

butik och produkterna blir både beställningsvaror och lagringsvaror. Beställningar 

för projekt och nyproduktion görs av den centrala inköpsfunktionen med hjälp av 

affärssystemet och de fyra stegen. Butikerna beställer separat sina volymer direkt 

från leverantören vid behov. Då butikerna gör sina egna manuella avvägningar med 

hjälp av beställningspunkter och manuella listor, kan flera felbeställningar uppstå. 

Själva beställningarna gör butikerna i en förenklad sida i affärssystemet. Även här 

sker uppföljning och utvärdering på kundnöjdhet och reklamationer. 

4.5.4 Verktyg 

En annan produkt som säljs i alla tre marknadsområdena är verktygen. Även här 

finns inga direkta specifikationer förutom pris som vid byggkemi. I den här 

produktkategorin har Centro två fasta leverantörer där inköpsfunktionen och 

butikerna fritt får beställa från leverantörernas breda sortiment. 

Beställningarna sker på samma sätt som vid byggkemin, men här har butikerna 

möjligheten att beställa nya produkter utifrån leverantörernas breda sortiment och 

på så sätt lokalanpassa sitt verktygssortiment. Uppföljning och utvärdering sker på 

samma sätt som vid de andra produktgrupperna. 
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4.6 Inköpsstruktur 

Inköpsfunktionen består av en inköpsavdelning på huvudkontoret som består av tre 

inköpare och en inköpschef. Till inköpsfunktionen tillhör även butikerna då de 

sköter sitt egna inköp från de avtalade leverantörerna när det kommer till de flesta 

verktygen och stor del av byggkemin. Vissa produkter beställer butikerna direkt från 

centrallagret. Sen kan själva centrallagret räknas in till inköpsfunktionen då de förser 

butikerna med produkter som inte beställs direkt till butikerna och dessutom sköter 

de ankomstkontrollerna av beställda produkter. 

Centro använder sig i dagsläget av någon sorts hybridstruktur för sin inköpsfunktion. 

Själva inköpsavdelningen på huvudkontoret fokuserar sig främst mot kakel och 

klinker, men även till en viss del av byggkemin och vissa verktyg som behövs vid 

större projekt. Företaget använder sig av central kontraktsskrivning med både 

centraliserad och decentraliserad orderbeställning. 

Centralisering 

Fördelar: 

– Fördelarna Centro kan se med att centralisera är att inköpschefen kan styra 
det totala lagervärdet på alla butiker genom att välja beställningspunkter och 
säkerhetslager. 

– Inköpsfunktionen får en bättre helhetssyn på kapitalbindningen, flöden och 
transporter. 

– Kan lättare se den faktiska volymen som går åt på centrallagret. 
– Få lägre transportkostnader med hjälp av samlastning genom att samla ihop 

beställningarna och på så sätt beställa hem fulla containrar, bilar och 
tåglaster. 

– Lägre transportkostnader när det gäller utleveranser till butikerna från 
centrallagret då leveranserna kan koordineras och minimera antalet bilar och 
körsträckor. 

– Bättre överblick av hela inköpsfunktionen och butikerna då Centro använder 
sig av ett affärssystem och ett klassificeringssystem. 

Nackdelar: 

– Företaget tappar flexibilitet, vilket kan hämma innovationsmöjligheter. 

Decentralisering 

Fördelar: 

– Ökar flexibiliteten att möta marknaden. 
– Bättre vid lokalanpassning. 
– Ett närmare samarbete med slutkunden. 

Nackdelar: 
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– Butikerna får högre priser då var och en beställer för sig själv och därmed gör 
beställningar på mindre kvantiteter. 

– Butiker kan få olika priser för inköp av samma produkter. 
– Ökade administrativa kostnader kan förekomma då det kan uppstå 

dubbelarbete. 

Hybrid 

Fördelar: 

– Ökar flexibiliteten och är bra vid lokalanpassning. 
– Central kontraktsskrivning kan leda till fördelaktiga priser för butikerna 

dock kan de förlora möjligheten att utnyttja mängdrabatter då var och en av 
butikerna beställer själva. 

Nackdelar: 

– Högre administrativa kostnader och andra interna kostnader. 

4.7 Förbättringsarbeten inom inköp 

Likt andra inköpsfunktioner jobbar Centros inköpsfunktion med att ständigt försöka 

pressa inköpspriserna och är ständigt på jakt efter substitut till deras befintliga 

produkter. Centro planerar för att utveckla deras processer inom inköp, där 

företaget i framtiden tänker utveckla och standardisera processer och arbetssätt 

inom inköp. Med hjälp av företagets affärssystem och klassificerings-system ska 

standardiserade processer och arbetssätt för inköp skapas. Då klassificerings-

systemet är relativt nytt anser företaget att de än inte har tillräckligt med insamlade 

data för att lyckas skapa välfungerande standarder och arbetssätt inom 

inköpsfunktionen än. Genom att standardisera sitt utbud kan Centro lättare skapa 

standardiserade arbetssätt. Med standardiserade processer och arbetssätt förväntas 

företaget minska de administrativa kostnaderna, minska personalkostnaderna och 

skapa en mer effektiv inköpsfunktion. 

Det finns även förbättringar att göra inom affärssystemet där företaget ser över 

diverse systemutvecklingar men framförallt systemstöd för kontrollering av batcher. 

För att förbättra sin effektivitet ska informationsflödet ses över för att utvecklas och 

förbättras, dessutom erbjuder företaget sina anställda internutbildningar. Under 

möten som sker veckovis tas vardagliga störningar upp för att snabbt kunna 

motverkas. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras den insamlade empiriska data tillsammans med den teoretiska 

referensramen som sedan diskuteras.    

5.1 Inköpsfunktionen och dess val av inköpsstrategi 

Centro är ett företag som växt i rask takt de senaste åren och deras strategi har 

fokuserat sig främst på omsättning och tillväxt. Nu när företaget är en ledande aktör 

på den svenska marknaden vill de ändra om sin strategi för att lägga mestadels av sitt 

fokus på lönsamhet, vilket kan framkallas genom effektivt arbete och reducering av 

kostnader och utgifter för hela organisationen. Inköp av varor och tjänster står för 

mestadels av ett företags totala utgifter (Van Weele, 2012) och det är därför Centro 

idag vill se över inköpsfunktionens struktur och anpassa den efter företagets nya 

affärs- och inköpsstrategi som handlar om att bli mer lönsamma och dra ner på 

kapitalbindningen genom att till exempel dra ner på leverantörsbasen och minimera 

lagernivåerna. Detta kan styrkas av Zsidisin et al. (2003) som anser att 

inköpsfunktionens viktigaste uppgift är att hantera och reducera kostnader, och på så 

sätt spara stora mängder pengar (Cousins och Spekman, 2003). Även Centro anser 

att inköpsfunktionen är en viktig funktion och där företaget genom ett effektivt och 

kostnadsreducerande sätt köper in material kan sänka de totala kostnaderna för hela 

företaget. Då branschen är väldigt serviceinriktad och kundstyrd är sälj en viktig 

funktion för företaget och inköpschefen ser inköpsfunktionen som en 

servicefunktion för säljenheten. Akin Ates et al. (2018) påpekar att ett företags 

inköpsstruktur måste vara i linje med företagets inköpsstrategi för att företaget ska 

kunna dra nytta av den. Idag använder företaget en blandning av central och hybrid 

inköpsstruktur. Arnold (1999) anser att det mest dominanta problemet för en 

organisation är att hitta rätt nivå av centralisering vilket i Centros fall verkar stämma 

överens. Det finns flera för och nackdelar med de olika strukturerna och det blir allt 

viktigare för företag att hitta rätt struktur för att kunna maximera effekten av de 

olika nivåerna av centralisering. 

De olika stegen av inköpsprocessen behandlas av olika nivåer i organisationen 

beroende på vilken inköpsstruktur som används (Stanley, 1993; Munson och Hu, 

2010). Det blir därför viktigt att se över ett företags olika inköpsprocesser och 

kartlägga dem för att få en bättre helhetsbild för att sedan se vad för inköpsstruktur 

företaget borde använda sig av eller vilka förändringar som behövs göras med den 

befintliga för att kunna dra maximal nytta av den. Då företag oftast har flera olika 

inköpsprocesser baserade på olika produktkategorier bör ett företags 

produktgrupper definieras innan de olika inköpsprocesserna kan kartläggas och skapa 

en inköpsstrategi (Kraljic, 1983). 
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Kraljic (1983) har skapat en matris för att hjälpa inköpschefer att behandla de olika 

leverantörsmarknaderna och skapa inköpsstrategier för att minimera företagets 

sårbarhet och öka företagets köpkraft. Med hjälp av matrisen kan inköpschefer 

kategorisera sina produkter i fyra olika kategorier genom att se över komplexiteten 

av leverantörsmarknaden och produkternas vinstpåverkan. Detta i sin tur kan hjälpa 

inköpschefen att välja rätt inköpsstrategi för de olika produktgrupperna (ibid.). 

Från intervjuerna med inköpschefen kunde fyra olika produktgrupper hittas och 

dessa består av standardkeramik, specialkeramik, byggkemi och verktyg. De fyra 

olika produktgrupperna används inom tre olika områden inom byggkeramik-

branschen som består av nyproduktion, projekt och proffsbutiker. Dessa fyra 

grupper kategoriserades in i Kraljic´s fyra kvadranter utifrån informationen som 

framkom vid den andra intervjun. 

Standardkeramik 

Standardkeramik ansågs ha en låg leverantörsrisk då de flesta leverantörerna kan 

tillverka den och trots sina låga marginaler ansågs den ha en stor vinstpåverkan. 

Utifrån Kraljic´s matris kan denna produktgrupp placeras in i hävstångsprodukter. 

Dessa produkter köps oftast in i stora volymer och kan köpas in från olika 

leverantörer och dessutom har små förändringar i priset en stor påverkan på 

kostnaderna för produkterna (Gelderman och Van Weele, 2002). Dessa produkter 

ska mestadels köpas in decentraliserat (Kraljic, 1983). Dock anser Van Weele 

(2012) att en decentraliserad inköpsstruktur är mer anpassat till konglomerat där de 

olika enheterna köper in unika produkter och inte samma produkter. Då 

transportkostnader är företagets största kostnad och för att marginalerna är så låga 

har Centro valt att köpa in dessa artiklar centralt för att utnyttja EoS. Vid centralt 

inköp kan inköparna lätt samlasta alla transporter och på så sätt sänka 

transportkostnaderna (Munson, 2007) och dessutom sänka de administrativa 

kostnaderna (Arnold, 1999 och Munson, 2007). Munson (2007) anser att ett företag 

med en central struktur för sin inköpsfunktion har lättare att förhandla med globala 

leverantörer. Genom att skriva avtal baserade på EoS kan företaget dra nytta av 

mängdrabatter för att sänka priset och den totala kostnaden av produkterna 

(Trautmann et al., 2009a; Joyce, 2006 och Munson, 2007). 

Specialkeramik 

Specialkeramik ansågs ha en hög leverantörsrisk och en hög vinstpåverkan vilket 

placerar produkten i kvadranten strategiska produkter, där produkter består av hög 

specifikation (Gelderman och Van Weele, 2002). Genom att företaget tar fram 

effektivitetsprogram tillsammans med leverantören kan kostnaderna sänkas (Van 

Weele, 2012). I denna produktgrupp bör företagen skriva långa avtal och rikta in sig 

mot globala leverantörer och där alla beslut bör tas centralt (Kraljic, 1983). 
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De här produkterna är ofta ämnade åt större projekt och därmed köps större 

volymer in vid behov av de olika projekten. Då Centro köper in sina produkter från 

den globala marknaden anser Munson (2007) att en central inköpsfunktion lättare 

kan hantera utländska leverantörer. Då dessa produkter är viktiga för Centro bör de 

skötas centralt av en mer erfaren avdelning med hög inköpsexpertis, dessutom har 

den centrala inköpsavdelningen bättre kontakt med leverantörerna och kan ibland 

utnyttja leverantörernas lager och ta hem produkterna baserat på avrop. Arnold 

(1999) anser att genom att centralisera kan företagen samla inköpsexpertisen och på 

så sätt bli mer ekonomiska och effektiva och dessutom får företaget bättre 

kunskapsöverföring (Faes et al., 2000). 

Byggkemi och verktyg 

Byggkemin och verktygen anses ha en låg leverantörsrisk och en låg vinstpåverkan 

vilket placerar produkten i kvadranten icke-kritiska produkter. Dessa produkter bör 

hanteras decentraliserat och där företagen bör rikta in sig mot lokala leverantörer 

(Kraljic, 1983). Icke-kritiska produkter har ofta höga hanteringskostnader. I den här 

kategorin bör företagen satsa på effektiva inköpsprocesser, standardiserade 

produktutbud och optimera lagret (Gelderman och Van Weele, 2002). Företagen 

bör skapa enkla rutiner för administrering och beställning och detta kan göras genom 

till exempel elektroniska kataloger vilket leder till minimerade kostnader för 

inköpsarbetet av produkterna (Van Weele, 2012). 

Genom att samla beställningarna centralt kan det administrativa arbetet minskas då 

det sköts av en eller ett fåtal personer vilket leder till minskade administrativa 

kostnader (Arnold, 1999). Det företag även kan göra är att genom centralisering 

samla samtliga beställningar och utnyttja mängdrabatter och volymrabatter om 

sådana kontrakt finns (Munson 2007; Van Weele, 2012 och Trautmann et al., 

2009a). Idag beställs produkter centralt vid projekt och nyproduktion och lokalt i 

proffsbutikerna vilket leder till ett visst dubbelarbete och ökar kostnaderna för 

företaget. Dessutom beställer proffsbutikerna material från både centrallagret och 

direkt från leverantörerna vilket kan ställa till det då det kan vara svårt att veta vad 

som bör beställas från centrallagret och vad som bör beställas direkt från 

leverantören. Även här bör företaget fokusera på att centralisera hela inköpet då det 

minskar dubbelarbete och minskar de administrativa kostnaderna och transporterna. 

5.2 Centros inköpsprocess 

Utifrån Van Weele´s (2012) sexstegs modell för inköpsprocessen modifierades de 

sex stegen till fem då Centro inte använder sig av steget ”leveransbevakning”. I dessa 

fem stegen definieras de olika elementen för de olika produkterna efter Centros 

arbetssätt med deras inköpsprocesser. Van Weele´s (2012) modell kan anses som en 

guide för hur ett företag kan se på sina olika steg i inköpsprocessen. 
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Innan de fem stegen behöver ett behov uppstå och det sker på olika sätt när det 

kommer till de olika produktgrupperna. När det gäller standard- och specialkeramik 

uppstår behovet från key account managers som antingen kontaktat bolag som 

arbetar med nyproduktioner eller arkitekter som jobbar med större projekt. När det 

gäller byggkeramik och verktyg uppstår behovet antingen när beställningspunkten 

för produkten i butikerna är nådda eller när produkterna behövs i projekt eller 

nybyggnationer. 

I figur 6 har företagets olika inköpsprocessen för de fyra olika produktgrupperna 

kartlagts och om besluten tas centralt, lokalt eller båda delarna. Förhållandena 

mellan de olika produkterna kommer diskuteras nedan. 

 

Figur 6: Kartläggning av Centros inköpsprocess 

Definition av specifikationer 
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Det här steget är något alla företag måste göra (Van Weele 2012) och här skiljer det 

sig lite på de olika produktgrupperna. När det gäller specifikationer så har båda 

typerna av keramik europeiska krav när det gäller det tekniska specifikationerna. 

När det kommer till de funktionella ska alla produkterna klara av att utföra arbetet 

de är gjorda för. När det gäller alla produkter fokuserar kunderna främst på 

försäljningspriset förutom vid specialkeramik där fokus ligger på estetiken. I detta 

steg sker alla beslut centralt. 

Val av leverantör 

I detta steg beslutar företagen om de ska lägga ansvaret på en eller flera leverantörer 

(Van Weele, 2012) och då Centro jobbar med färdiga produkter används enbart 

turnkey-kontraktering. Här sker val av leverantör på olika sätt. När det gäller 

produkter inom standardkeramik, byggkemi och verktyg söker företaget oftast bland 

befintliga leverantörer då det redan finns samarbeten och kontrakt för att minimera 

de administrativa kostnaderna. Vid standardkeramik kan processen ske annorlunda 

om produkten inte finns hos de befintliga leverantörerna. Då väljer inköpschefen 

leverantör efter att prover samlats in av olika leverantörerna och sen får 

leverantören med tillfredsställande prov och bäst bud kontraktet (Van Weele, 

2012). Med specialkeramik sker dock processen annorlunda och här väljs 

leverantörer efter kundens specifikation som består av estetik och storlek. Företaget 

gör en leverantörsmarknadsundersökning och letar efter leverantörer som kan 

tillverka den specifika produkten och tar sedan hem produkten och låter kunden 

välja den keramikplatta som passar dem bäst. Valet av de olika leverantörerna görs 

centralt av inköpschefen med hjälp av key account manager. 

Kontrakt- och avtalsskrivning 

Vid kontrakt- och avtalsskrivning sköts allt centralt av inköpschefen och där avtalen 

antingen är fortlöpande kontrakt eller projektavtal och finns för att säkerställa att 

vissa kriterier uppfylls (Van Weele, 2012; Freytag och Mikkelsen, 2007). För 

standardkeramik, byggkemi och verktygen har företaget fortlöpande kontrakt och 

där dessa kontrakt fokuserar sig på pris, mängdrabatt och volymköp (Webber et al., 

2008). 

Beställningsprocessen 

Efter kontrakt- och avtalsskrivning är klart börjar beställningsordern komma in (Van 

Weele, 2012). Av de fyra produktgrupperna sker standardkeramik, byggkemi och 

verktyg som rena omköp och specialkeramik sker baserat på nya köp (Van Weele, 

2012). När det gäller verktygen kan de även ske med modifierade köp då butikerna 

har möjlighet att köpa in från verktygsleverantörernas hela produktutbud (ibid.). 

Vid alla köp används företagets affärssystem som är baserat på fyra olika steg. En 

viktig faktor när det gäller byggkeramiken är att keramiken måste ha samma batch 
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om det ska användas på samma yta, vilket systemet inte klarar idag och tvingar 

inköparna att göra en manuell handpåläggning. Standardkeramiken är en 

lagringsprodukt då de säljs mest och specialkeramik är en beställningsprodukt då de 

oftast bara används vid projekt. När det kommer till byggkemi och verktyg består 

produktgruppen både av beställnings- och lagringsprodukter. Vid projekt och 

nyproduktion sker alla beställningar centralt av de fyra produktgrupperna och vid 

påfyllning av byggkemi och verktyg sker beställningarna lokalt. 

Utvärdering och Uppföljning 

Detta steg sköts centralt av inköpschefen, key account manager och 

inköpsfunktionen. Enligt Van Weele (2012) bör företag kontrollera och utvärdera 

sina leverantörer innan de används en gång till. Här behandlar Centro uppföljningen 

och utvärderingen av leverantörer för de olika produktgrupperna på samma sätt. 

Detta gör företaget genom att se över reklamationer och kundnöjdheten. Får 

företaget inte några klagomål eller reklamationer så anser de att leverantören gör 

sitt arbete. 

5.3 Inköpsbeteende 

Ett företags inköpsbeteende skiftar beroende på dess inköpsstruktur och antal 

använda leverantörer. Centro har två olika inköpsstrukturer, centraliserat och 

hybrid. Matrisen som Karjalainen skapat behandlar bara centraliserat och 

decentraliserat inköp, detta leder till att en till nivå för en hybridstruktur behöver 

införas för att kunna analysera och diskutera alla olika inköpsstrukturer som 

behandlas i denna studie.  

5.3.1 Hybridstrukturens inköpsbeteende 

Hybridstruktur är något flera forskare uppmärksammat och påpekar att många 

företag använder sig av. Vid hybridstruktur görs de tre första stegen av 

inköpsprocessen centralt och där beställningsprocessen, leveransbevakning och 

utvärdering samt uppföljning sker lokalt. Som nämnt innan så använder Centro 

enbart fem steg och där alla steg förutom beställningsprocessen sker centralt vid en 

hybrid inköpsstruktur. 

I Centro´s fall där inköpsfunktionen använder en hybridstruktur använder de sig av 

ett fåtal leverantörer. Utifrån teori och empiri har författarna skapat en cirkel (Mixed 

buying) i matrisen för att kunna behandla hybridstrukturens inköpsbeteende i denna 

rapport, se Figur 7. Cirkeln befinner sig mellan Contract compliance och Casually 

Cohasive buying. Detta då hybridsstrukturens dels är en blandning av centraliserad 

och decentraliserad inköpsstruktur och för att företag som jobbar med hybrida 

inköpsstrukturer oftast har ett fåtal till några leverantörer. 
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I denna cirkel finns EoS kontrakt men som sällan utnyttjas då beställningarna inte 

uppnår de volymer som behövs köpas in för att få mängdrabatter. En nackdel med 

hybridstruktur är att leverantörerna inte är villiga att erbjuda det bästa möjliga priset 

då efterfrågan kan vara instabil. Dessutom kan de beställda volymerna bli låga då de 

olika enheterna enbart beställer sitt egna behov och inte uppfyller kraven för 

mängdrabatter. Dock finns fortfarande möjligheten att få rabatterade priser om 

företaget fortfarande uppfyller volymen eller värdet som ska köpas in på ett år. 

Då de interna kontrollkostnaderna är låga vid decentralisering för att de olika 

enheterna inte behöver förmedla de andra i företaget om olika leverantörer och 

kontrakt. Vid centralisering är de interna kontrollkostnaderna höga då företag 

exempelvis behöver styrningsmekanismer för att minimera maverick buying, kurser 

för att lära ut e-inköpssystemen och ökad kommunicering för att förmedla om 

kontrakt och leverantörer. Då de första tre stegen av inköpsprocessen sker centralt 

och då de lokala butikerna inte kan välja nya leverantörer anser författarna att de 

interna kontrollkostnaderna är medel i cirkeln då de varken är höga eller låga. Detta 

då de flesta köpen handlar om direkta omköp, men där fortfarande en viss 

kommunikation mellan den centrala och den lokala delen behövs för att förmedla 

om förändringar eller när utbildning vid utveckling av systemet behövs. 

Vid decentraliserad inköpsstruktur anses de externa koordineringskostnaderna vara 

höga då varje enhet måste se över sina egna leverantörer när det gäller förhandling, 

kontraktsskrivning och förvaltning av leverantörer vilket skapar dubbelarbete. Vid 

centraliserad inköpsstruktur är de externa koordineringskostnaderna låga då 

dubbelarbete inte förekommer och dessutom sänker e-systemen kostnaderna av 

koordineringen av leverantörerna. I Centro´s fall vid hybrid inköpsstruktur används 

ett affärssystem för att minska de externa koordineringskostnaderna och 

koordineringen med leverantörerna sker både centralt och lokalt vilket sätter de 

externa koordineringskostnaderna på nivån medel i cirkeln då ett visst dubbelarbete 

förekommer. 

I cirkeln Mixed buying använder företaget sig av e-system centralt och lokalt. I den 

centrala delen utnyttjar e-systemen till fullo och lokalt används den enbart vid 

beställningsprocessen. När det gäller processer är de delvis formaliserade men där 

ett arbete för utveckling av formaliserade och standardiserade processer håller på att 

utarbetas. 
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Figur 7: Påbyggnad av Karjalainen´s (2009) matris för inköpsbeteende  

5.3.2 Centros köpbeteende vid de fyra produktgrupperna 

Standardkeramik  

Standardkeramik hamnar i kategorin Maverick buying då Centro använder sig av ett 

flertal leverantörer och där alla fem stegen av inköpsprocessen sker centralt 

(Karjalainen, 2009). Här används EoS inte till fullo då det inte alltid finns kontrakt 

som styrker EoS. De interna kontrollkostnaderna blir höga då företaget 

implementerat ett nytt affärssystem som inte är fullt utvecklat och samtidigt sker en 

minimering av leverantörsbasen och information till övriga inköpare måste 

förmedlas. De externa koordineringsostnaderna hamnar på en medelnivå då 

företaget minimerat sin leverantörsbas och enbart inköpschefen jobbar med att söka 

och förhandla med leverantörer med hjälp av key account manager vilket minskar 

risken för dubbelarbete. Affärssystemet används till fullo av alla de anställda men det 

finns många förbättringar att göra då affärssystemet är nytt och när det kommer till 

processer är ett standardiserat arbetssätt under utveckling. 

Specialkeramik 

Denna produktgrupp hamnar i contrat compliance då företaget använder sig av en 

central inköpsstruktur och av en leverantör när de köper in produkten (Karjalainen, 

2009). Här förhandlar inköpschefen fram avtal baserade på EoS. De interna 

kontrollkostnaderna hamnar på en låg till medelnivå då materialet till vissa projekt 

köps in på en gång och ibland med hjälp av avrop och då krävs kommunikation med 
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säljenheten när dessa produkter ska hämtas hem. De externa 

koordineringskostnaderna blir låga då inköpsfunktionen enbart jobbar med en 

leverantör. Här används affärssystemet till fullo, men när det kommer till 

processerna är de inte standardiserade och ett standardiserat arbetssätt är under 

utveckling. 

Byggkemi/Verktyg 

Byggkemi köps både med hjälp av centraliserat inköp och hybridinköp och i den här 

produktgruppen använder företaget sig av få leverantörer. Vid det centrala inköpet 

hamnar produktgruppen i Contract compliance. Här utnyttjas EoS till stor del och 

då endast en inköpare beställer hem produkterna centralt blir de interna 

kontrollkostnaderna låga. Även de externa koordineringskostnaderna blir låga då de 

endast jobbar med få leverantörer. Affärssystemet används till fullo och även här 

arbetar företaget med att utveckla standardiserade processer. 

Vid hybridinköp sker beställningarna lokalt men resten av inköpsprocessen sker 

centralt. Här hamnar produktgruppen i Mixed buying då de använder sig av få 

leverantörer och en hybrid inköpsstruktur. 

Den enda som skiljer verktygen från byggkemin är att beställningsprocessen vid den 

hybrida inköpsstrukturen inte enbart handlar om rena omköp utan kan även 

innefatta modifierade omköp, men då det handlar om samma leverantörer påverkar 

det inte den externa koordineringskostnaden. 

5.4 Val av inköpsstruktur 

Forskning visar att affärs- och inköpsstrategin för ett företag bör vara i linje med 

inköpsstrukturen. När det kommer till inköpsstrategin bör den fokusera på 

minskning av leverantörsbasen och fokusera köpen till ett fåtal leverantörer. Detta i 

sin tur leder till att företagen kan utnyttja mängdrabatter och volymrabatter och 

förbättra de redan låga marginalerna som finns i denna bransch. Inköpsstrategin bör 

även fokusera på att minska transportkostnaderna då de utgör en stor del av 

företagens kostnader. Dessutom minskar de administrativa kostnaderna då företagen 

inte behöver upprätthålla kontakt med många leverantörer. Dessa inköpsstrategier 

passar bäst med en centraliserad inköpsstruktur. 

I de olika inköpsstrukturerna sker de olika stegen i inköpsprocessen på olika nivåer 

av företaget. Då ett företag kan använda sig av flera olika strukturer kan 

dubbelarbete förekomma. De olika stegen i inköpsprocessen kan innehålla olika 

element och arbetssättet i de olika strukturerna kan skilja sig från steg till steg, vilket 

i sig kan göra arbetet mindre effektivt och dessutom höja de administrativa 

kostnaderna. 
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Då ett företag vill fokusera på kostnader och effektivitet bör företaget samla alla steg 

i inköpsprocessen centralt. På detta sätt kan de administrativa kostnaderna sänkas i 

form av dubbelarbete och minskade kostnader kopplade till inköpsarbetet. Genom 

att fördela inköpsarbetet till personal med specialkunskaper kan företag skriva mer 

fördelaktiga kontrakt. Samlas alla processer till samma team blir det lättare att 

standardisera. Standardisering av processer kan möjliggöra kostnadsbesparingar och 

ökad lönsamhet till följd av effektivitet. Dock anses det att alla processer inte går att 

standardiseras. Beställningsprocessen anses vara för komplex och vara beroende av 

många faktorer som inte går att standardisera.  

Karjalainen har skapat en matris för att se på inköpsbeteendet hos företag baserat på 

mängdrabatter och volymköp, interna kontrollkostnader, externa 

koordineringskostnader, utnyttjandet av e-inköp och deras processer. Matrisen visar 

att företag som vill fokusera på kostnadsreducering och effektivitet bör fokusera på 

Contract compliance. Här utnyttjas mängdrabatter och volymköp till fullo och här 

är de standardiserade processerna implementerade och stabiliserade vilket leder till 

låga kontrollkostnader. Då företagen har en låg leverantörsbas och koordineringen 

med leverantörer sker centralt av ett fåtal personer leder det till låga externa 

koordineringskostnader. Dessutom finns standardiserade processer och e-inköpet 

utnyttjas till fullo vilket leder till att de administrativa kostnaderna minskar och 

arbetet med inköp blir effektivt.  

Ser företagen till dessa aspekter anses en centraliserad inköpsstruktur vara den mest 

effektiva strukturen för att minska på kostnader och öka effektiviteten då strukturen 

berör alla dessa aspekter.  

Då en decentraliserad inköpsfunktion inte kunnat studeras har vi gjort våra 

antaganden baserat på teori. När det kommer till en decentraliserad inköpsfunktion 

anses den mest passa för mer flexibla och innovativrika inköpsstrategier. En 

decentraliserad inköpsfunktion ser till sina egna behov och kan anpassa sig bättre till 

lokal efterfrågan. Ska ett företag fokusera på kostnadsreducering och effektivitet 

anses en decentraliserad inköpsstruktur inte passa då den skulle öka kostnaderna i 

form av administrativt arbete och minska effektiviteten då mycket dubbelarbete 

skulle förekomma. 

Utifrån empirin och teorin anser vi att en hybrid inköpsstruktur kan ses som ett 

alternativ för att minska kostnaderna och öka effektiviteten. Men då en hybrid 

inköpsstruktur använder sig vara en blandning av centraliserad och decentraliserad 

inköpsstruktur anses den inte mest kostnadsreducerande och effektivaste strukturen. 

Då en decentraliserad inköpsstruktur fokuserar på flexibilitet och en centraliserad 

inköpsstruktur på kostnad och effektivitet blir en hybrid inköpsstruktur en blandning 

av båda. Utifrån empirin kan det ses att en hybridstruktur kan skapa dubbelarbete då 

flera nivåer av inköpsfunktionen utför samma arbete vilket ökar de interna 
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kontrollkostnaden. Dessutom ökar de externa koordineringskostnaderna då varje 

enhet beställer sina produkter själv från leverantören eller direkt från centrallagret. 

Standardisering av processer blir svårare då de processerna kan se olika ut. 

5.5 Centros inköpsstruktur 

I dagsläget använder Centro sig av både av en centraliserad och hybrid 

inköpsstruktur. Men då företaget ändrat inköps- och affärsstrategi bör den ses över. 

Utifrån den analyserade data anses de tre kategorierna köpas in centralt. Genom att 

köpa in hävstångsprodukterna och de strategiska produkterna centralt kan företaget 

dels hantera de globala leverantörerna bättre, samlasta sina transporter och dra ner 

på transportkostnader, utnyttja mängdrabatter och volymköp, minska de 

administrativa kostnaderna då arbetet sköts av få, få bättre kunskapsöverföring och 

samlad inköpsexpertis.  

När det kommer till de icke-kritiska produkterna anser vi att även denna kategori 

bör skötas centralt då arbetet i nuläget sköts av två nivåer av företaget, dels centralt 

och dels lokalt vilket skapar dubbelarbete internet och externt. Den centrala delen 

köper in produkterna för projekt och nyproduktion medan proffsbutikerna köper in 

sina produkter själva. Genom att centralisera hela inköpsfunktionen kan företaget 

dels, minska de administrativa kostnaderna, ge personalen i butikerna mer tid att 

fokusera på att sälja och öka servicen för kunderna, utnyttja mängdrabatter och 

volymköp och sänka transportkostnaderna.  

Då det är viktigt att keramiken tillhör samma batch bör beställningarna ske centralt 

för all keramik. Genom att flytta all beställning centralt kan företaget spara på 

administrativa kostnader, samla inköpsexpertisen där den är mest behövd och 

förbättra och förenkla kunskapsöverföringen. Genom att samla alla processer 

centralt blir det lättare för företaget att standardisera sina processer. Genom att 

standardisera sina processer kan företaget öka effektiviteten och dra ner på 

kostnaderna i form av dubbelarbete och felbeställningar. 

Utifrån Karjalainens matris bör företaget fokusera på en centraliserad struktur med 

få leverantörer för att öka lönsamheten genom minskade kostnader och på så sätt 

förbättra inköpseffektiviteten. Företaget har idag ett e-inköpssystem som inte är fullt 

utvecklat, processer som inte är standardiserade och två olika strukturer. För att 

kunna bli mer effektiva och reducera sina kostnader och nå Contract compliance bör 

företaget standardisera sina processer, utveckla sitt e-inköpssystem, centralisera 

inköpsfunktionen och minska leverantörsbasen för att kunna utnyttja mängdrabatter 

och volymköp till fullo.  

Då Företaget dessutom använder sig av ett centrallager anses det bättre att beställa 

alla produkter centralt då butikerna i dagsläget beställer produkter direkt från 
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leverantören och ifrån centrallagret. Detta leder även till att företaget kan optimera 

sina transporter och sänka sina transportkostnader då det i dagsläget redan sker en 

till flera leveranser i veckan till de olika butikerna från centrallagret.   
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6 Slutsats 

Under denna rubrik besvaras syftet och de två forskningsfrågorna för att sammanfatta en 

slutsats 

Syftet med denna studie är att se hur olika grader av centralisering av 

inköpsprocessen påverkar effektivitet och kostnader för inköp inom byggkeramik-

branschen. Med hjälp av de två forskningsfrågorna som besvaras nedan ska syftet 

besvaras. 

Hur påverkar olika grader av centralisering av inköpsfunktionen ett 

företags effektivitet och kostnader? 

En centraliserad inköpsstruktur anses ha en hög positiv inverkan på kostnad och 

effektivitet på inköpsprocessen. Då alla stegen i inköpsprocessen sker centralt kan 

företag samla kunskapsexpertisen centralt vilket även förenklar 

kunskapsöverföringen, detta i sin tur kan leda till fördelaktiga kontrakt och minskad 

administrativ kostnad. Genom att centralisera alla inköpsstegen blir det lättare att 

standardisera vilket i sin tur kan leda till mindre felbeställningar och mindre 

kostnader till följd av ett effektivare inköpsarbete. Då beställningen av 

byggkeramikplattor är beroende av batcher då det kan skilja sig i färgnyanser på olika 

batcher blir det allt viktigare att sköta alla inköp av dessa produkter centralt då olika 

batcher inte kan säljas gemensamt. Detta i sin tur kan leda till stora lager. 

Vid centralisering av inköpsprocessen bör företagen minska sin leverantörsbas. 

Genom att beställa sina produkter från ett fåtal leverantörer kan företagen skriva 

kontrakt baserade på EoS och då inköpsvolymen av produkterna riktas in till ett fåtal 

leverantörer kan dessa kontrakt utnyttjas. Detta blir viktigt i denna bransch då den 

består av låga marginaler. Dessutom ger det företagen bättre möjligheter att 

samlasta sina transporter och på så sätt minska transportkostnaderna. Detta blir 

viktigt i denna bransch då transporterna är den största kostnaderna då företagen 

jobbar med tungt material.  I centraliserade inköpsstrukturer är e-inköp mer vanliga 

och dessa leder till lägre kostnader och effektivare inköpsprocesser.  

En hybrid inköpsstruktur anses ha positiv inverkan på både kostnad och effektivitet 

på inköpsprocessen. Då en hybrid inköpsstruktur är en blandning av en centraliserad 

och decentraliserad inköpsstruktur anses den dock inte vara den struktur som är bäst 

anpassad för kostnadsreducering och ökad effektivitet av inköpsfunktionen. Vilket 

också kan styrkas av empirin som visar att dubbelarbete kan förekomma och att 

externa kontrollkostnader ökar då beställningarna sker på butiksnivå. 
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När det kommer till en decentraliserad inköpsstruktur anses strukturen ha en 

negativ påverkan på kostnader och effektivitet av inköpsprocessen då en 

decentraliserad inköpsstruktur mer riktar sig in på flexibilitet och innovation och 

funkar bäst vid lokal efterfrågan. 

Bidrag till forskning 

Då det inte finns mycket forskning inom byggkeramik-branschen när det gäller 

inköpsprocessen anser författarna att det finns ett gap. Denna bransch är präglad av 

låga marginaler, tunga transporter och är en väldigt kundstyrd marknad. Med denna 

studie ska företag inom denna bransch kunna avgöra vilken struktur företaget bör 

använda sig av.  

Denna studie bidrar även med att tillägga en ny kategori i Karjalainen´s (2009) 

matris om inköpsbeteende. Denna nya kategori kallas för Mixed Buying och 

behandlar ett inköpsbeteende för företag som använder sig av en hybridstrutkur, ett 

område som inte tidigare är behandlat inom forskningen.  

Detta bidrag har validerats genom en presentation hos fallföretaget. 

Vilken inköpsstruktur är mest lämpad för Centro kakel och klinker AB? 

Utifrån denna studie anses Centro fokusera på en helt centraliserad inköpsstruktur. 

Det företaget bör se över är utveckling av sitt e-inköpssystem, skapa standardiserade 

processer för inköpsarbetet när det gäller samtliga steg förutom 

beställningsprocessen och minska leverantörsbasen för att kunna utnyttja EoS till 

fullo. Om företaget gör dessa förbättringar kan det ge företaget möjligheter att dra 

ner på sina totala kostnader, minska dubbelarbete och administrativa 

inköpskostnader, minskade transportkostnader, få en samlad expertis och ett en 

effektivare inköpsfunktion. 

Vidare forskning 

Då denna fallstudie är gjord på endast ett företag bör en flerfallstudie göras, med 

företag som använder sig av olika inköpsstrukturer, för att styrka de slutsatser som 

tagits fram i denna studie. Då författarna hade svårt att hitta klara fördelar och 

nackdelar med en hybridstruktur kan forskningen inom detta ämne utarbetas. 

I denna studie har författarna upptäckt ett gap i den befintliga forskningen rörande 

standardisering av beställningsprocesser. Detta var dock inte någonting som 

författarna lyckades minska men utgör istället en rekommendation för framtida 

forskning.  
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B1 

Bilaga 1 – Intervjuguide 1 

 
– Hur ser företagets övergripande struktur ut och hur arbetar de olika delarna 

med varandra?  
– Vad har organisationen för övergripande mål och visioner? Kortsiktigt och 

långsiktigt.  
– Hur arbetar ni med inköp?  
– Vad har ni för inköpsstruktur?  
– Vilka delar av inköpsfunktionen utgår från huvudkontoret och vilka delar 

sker lokalt i butikerna?  
– Vad har ni för inköpsstrategi?  
– Hur använder ni er utav rutiner, regler och policies inom inköpsfunktionen?  
– Vilka delar av inköpsfunktionen anser ni är i störst behov av förbättringar?  
– Har ni olika produktkategorier/klassificeringar?  
– Om så hur arbetar ni med de olika typerna av 

kategorierna/klassificeringarna?  
– Hur många leverantörer har ni i nuläget?  
– Hur ser era kontrakt ut med era leverantörer?  
– Hur ser relationerna med era leverantörer ut?  
– Hur arbetar ni med att reducera era kostnader inom inköpsfunktionen?  
– Hur arbetar ni med att bli mer effektiva inom inköpsfunktionen?  
– Hur ser framtidsplanerna ut för företaget i allmänhet och inköpsfunktionen i 

synnerhet?  

 



 

B2 

Bilaga 2 – Intervjuguide 2 

 
– Hur arbetar du med inköp?  
– Hur ser orderprocessen ut? 
– Vad har ni för inköpsstrategi? 
– Hur använder ni er utav rutiner, regler och policies inom inköpsfunktionen? 
– Vilka fördelar kan du se med att standardisera orderprocessen? 
– Vilka för-/ nackdelar ser du med centraliserat inköp? 
– Hur samarbetar du med de andra funktionerna inom företaget? 
– Hur arbetar ni med att reducera era kostnader inom inköpsfunktionen?  
– Hur arbetar ni med att bli mer effektiva inom inköpsfunktionen?  
– Hur anser du att arbetssättet i dagsläget funkar?  
– Vad har du för idéer för potentiella förbättringar inom inköpsfunktionen? 

  



 

B3 

Bilaga 3 – Intervjuguide 3 

  
– Hur ser företagsstrukturen ut? 
– Vad definierar du som inköpseffektivitet? 
– Hur ser era inköpsstrategier ut i förhållande till de tre olika områdena inom 

byggkeramik-marknaden? 
– Hur ser inköpsprocessen ut för de tre olika områdena från att ett behov 

uppstår tills att produkten anländer till butik eller centrallager? 
– Använder ni er utav standardiserade processer och i så fall hur? 
– Vilka för- och nackdelar ser du med de olika strukturerna? 
– Vilka kostnader anser du är störst och varför? 

 

 


