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Abstract    
 

The purchasing function has become a strategic position for most companies. Activity 

in an organization cannot be performed without the presence of the information, which 

means that communication is important for being able to perform a task or activity. 
 

Communication related to the purchasing process has been investigated at 

Gavlegårdarna, a real estate company located in Gävle. In this work, Gavlegårdarna 

wanted to examine whether there is an opportunity to improve communication and 

investigate factors that lead to a lack of communication. 
 

The purpose of this study was to get a general image and increase understanding of 

factors that affect communication. The study is based on a case study, where one 

interview took place in the purchasing department and a questionnaire sent out to people 

who work daily with purchasing function.  
 

Some factors that influence the intra and inter-organizational communication have been 

pointed out in the literature, but there were also new factors that came from empirical 

data. Intra-organizational communication can be influenced by personal characteristics 

such as pre-knowledge which can lead to misunderstanding. It may be due to stress, 

where there is no time to have a structured communication.  It has been found that 

different department in the company do not have a full understanding of purchasing 

function´s tasks and role. Inter-organizational communication can be influenced by the 

organization´s internal communication and coordination between both internal and 

external persons.  
 

The study shows that face-to-face was the communication channel that employees 

prefer to use. The study clearly shows that in order to reduce communication disorders 

in the process, roles and responsibilities must be clear.  
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Sammanfattning  
 

Inköpsfunktionen har blivit en alltmer strategisk position för flesta företag. En aktivitet i 

en organisation kan inte utföras utan närvaro av informationen, vilket innebär att 

kommunikationen är viktigt för att kunna utföra en uppgift eller aktivitet.  

 

Kommunikation relaterat till inköpsprocess har undersökts hos Gavlegårdarna, ett 

fastighetsbolag beläget i Gävle. Gavlegårdarna vill med detta arbete undersöka om det 

finns möjlighet att förbättra kommunikationen och undersöka faktorer som leder till 

kommunikationsbrist.  

  

Syftet med studien är att få en generell bild och öka förståelse över faktorer som 

påverkar kommunikationen. Undersökningen baserades på en intervju som har skett i 

inköpsavdelning och en enkät som skickades ut till personer som dagligen jobbar med 

inköpsfunktion.  

 

Några faktorer som påverkar den intra och interorganisatorisk kommunikationen har 

påpekats i teori men det kom nya faktorer också från empiri. Intraorganisatoriska 

kommunikation kan påverkas av personliga egenskaper som till exempel förkunskaper 

vilket leder till att det bli missförstånd. Det kan bero på stress, där tid saknas för att ha 

en strukturerad kommunikation. Det har visat sig att olika avdelningar i fallföretaget 

inte har full förståelse om inköpsfunktionen uppgift och roll. Interorganisatorisk 

kommunikation kan påverkas av organisationens interna kommunikation och 

koordination mellan både interna och externa personer.  

 

Undersökningen visar att face-to-face var den kommunikationskanal som personal i 

organisationen föredrar att använda. Undersökningen visar tydligt att för att minska 

kommunikationsstörningar i processen ska roller och ansvar vara tydligt. 
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1 Bakgrund   
 

Fastighetsbranschen är en viktig sektor när det gäller ekonomin eftersom de använder 

sig av stora mängder kapital och arbetskraft (Kummerow & Lun, 2005). Jamfört med 

privata fastighetsbolag är den offentliga fastighetsbolag ideell och erkänner inte bara 

effektivitet utan har som viktiga mål att rättvis fördela resurser (Simons,1994). Den 

offentliga sektorn har specifika egenskaper , för det första har de offentliga 

organisationer i allmänhet flera intressenter med flera mål (Verbeeten,2008). Inköp i 

offentliga sektorn ska följa lagen om offentlig upphandling när de genomför 

upphandling samt vid köp som görs för pengar som man fått från andra (Lindahl, 2018). 

Sheehan (2013) anser att konkurrensfördelar skapas i små och medelstora företag 

(SMEs) genom att uppskatta medarbetarnas inverkan. 

 

Gondal et al. (2012) påpekar att medarbetare i organisationer ofta upplever att 

kommunikationsflödet är dåligt mellan avdelningar. Detta leder till minskad kvalitet på 

produkter och tjänster som organisationen levererar. Inköpsansvarig i fallföretaget 

menar att interna funktioner kanske inte har en fullständig förståelse för vad en 

inköpsavdelning faktiskt gör och är inte involverade i inköpsprocessen. Detta är ett 

problem och därför blir det en sorts kommunikationsbrist mellan funktioner vilket kan 

göra det svårt för inköpsavdelningen (Gondal et al.,2012). 

 

Enligt Cavinato (1991) beror företags framgång på hög kvalitet från inköpsfunktionen. 

Inköpsfunktionen har blivit alltmer inblandad i utformningen och genomförandet av 

strategier inom flera organisationer. Inköp anses inte längre som en taktisk funktion 

utan snarare som en viktig strategisk funktion (McIvor et al., 1997; Ogden et al., 2007); 

Ubeda et al., 2015).  Utveckling av inköp från en taktisk till en strategisk funktion kan 

leda till konkurrensfördelar (Knight et al., 2014). 

 

Inköp påverkas av förändring i en försörjningkedja liksom flera andra funktioner i ett 

företag och kostnadsbesparingar kan göras genom minskningar av utgifter och lager 

(Giunipero & Brand, 1996). Parterna i försörjningkedjan måste inse att 

inköpsfunktionen är en koppling mellan leverans och själva organisationen (Tan, 2002). 

Inköpsfunktionen kan minska kostnaderna, leveranstiderna och öka kvalitetsnivåerna 

samt förhandla om bättre villkor. Dessa delar är viktiga och påverkar andra funktioner 

inom organisationen (Ogden et al., 2007).  

 

Inköpsprocessen är inte begränsad till inköpsavdelningen, många nivåer i en 

organisation är vanligtvis involverade (Ogden et al., 2007; Van Weele, 2014). Detta 

kräver tillräckligt med kommunikation och samarbete med berörda funktioner. Ansvar 

och uppgifter bör vara tydliga för att förhindra missförstånd och rollkonflikter (Van 

Weele, 2014).  

 

Ubeda et al. (2015) argumenterar för att inköpsrollen har förändrats från ett 

administrativt och stödjande verktyg till en strategisk del av verksamheten som påverkar 

det totala resultat i företaget. När organisationen fokuserar på sin kärnkompetens är 



 

2 

 

inköpsrollens ansvar att hantera de externa resurserna för att minska kostnaderna och 

skapa innovation. 

En effektiv kommunikation mellan parterna i en försörjningkedja minskar risken för fel 

produkt. Interorganisatorisk kommunikation fungerar som en viktig struktur som 

påverkar resultat i företag för både leverantör och inköpare (Chen et al., 2004; Paulraj et 

al., 2008; Uwamahoro, 2018).  

 

Samarbete mellan inköpare och leverantörer är viktigt för att skapa kostnadsfördelar 

vilket leder till förbättrade resultat (Agndal & Nilsson, 2009). Inköpspersonal måste 

kunna standardisera inköpsprocessen, upprätta effektiva informationsförbindelser med 

sina leverantörer och sträva efter att kontinuerligt förbättra leverantörens prestanda (Van 

Weele, 2014). Kommunikation och informationsdelning har uppstått som en kritisk 

factor i utveckling av leverantörer (Carr & Kaynak, 2007). 

 

Intern kommunikation hjälper till för att uppmuntra människor att arbeta i team, att 

förstärka beslutprocesser samt undvika hindren som kan uppstå mellan olika 

avdelningar (Gondal et al., 2012). Tidigare forskning visar att val av 

kommunikationskanal för intern kommunikation måste anpassas efter personal och 

situation (Cornelissen, 2008; Pollack & Alego, 2016).   

 

Det finns behov av forskning kring inköp och relationen mellan kommunikation, 

personalhantering och intern kund/leverantörsaktiviteter (Wisner & Stanley, 1999). 

Enligt Smidts et al. (2001) är det intressant att studera hur ökad kommunikation 

påverkar kommunikationsklimatet i en organisation och därmed medarbetare därför 

medarbetarnas kommunikation är en viktigt verktyg som kan påverka organisationen. 

Det krävs ytterligare forskning för att förstå företagets interna kommunikation (Sharma 

& Kamalanabhan, 2012). Det finns ett behov för att bättre förstå hur 

kommunikationsprocessen mellan medlemmar i försörjningkedjan kan förbättras 

(Gligor & Autry, 2012). Vidare undersökning kring hinder som kan påverka 

organisationen att utveckla en symmetrisk kommunikation behövs (Men, 2014).   

 

1.1  Syfte 
 

Syfte med studien är att utveckla en standardiserad kommunikationsprocess för en 

inköpsavdelning inriktad mot offentlig sektor samt öka förståelse om vikten av att ha en 

bra kommunikation med inköpsavdelning. 

1.1.1 Frågeställningar 

 

1. Vilka faktorer påverkar den intraorganisatoriska kommunikationen för 

inköpsverksamheten? 

2. Vilka faktorer påverkar den interorganisatoriska kommunikationen för 

inköpsverksamheten ? 

3. Hur kan hinder överbryggas och möjligheter användas på bästa sätt ? 
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1.2 Avgränsning  
 

Fallstudien berör endast ett företag inom fastighetsbranschen, utöver det studien 

fokuserar på kommunikationen i förhållande till inköpsavdelning med fokus på den 

interna och externa kommunikationen. Inköpsprocessen kommer inte att studeras i 

detalj.  

 

2 Metoder  
 

2.1 Angreppssätt 
 

För att besvara syfte och frågeställningar har en fallstudie använts. Studien har utförts 

med kvalitativ inriktning och med en deduktiv ansats. Detta innebär att teorin har använts 

för att göra en tolkning av empirin.  

 

Beroende på forskarens förutsättningar med sin undersökning kan hen välja mellan två 

ansatser. Induktiv ansats är när forskaren vill undersöka ett fenomen som inte är uttalad 

i teorin, eller utgå ifrån observationer och försöka få fram uppfattningar om ett 

fenomen. Deduktiv ansats innebär att forskaren vill testa en teori och utgår ifrån att 

undersöka några hypoteser som bevisar om teorin stämmer med faktiska förhållanden 

(Egnell, 1994).  

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ  
 

Kvalitativa metoder är en benämning av datainsamling som innebär intervjuer, 

observationer och kvantitativa metoder innebär enkätstudier, experiment och statistiska 

metoder tas med (Blomkvist & Hallin, 2014). 

 

Till studien har en kvalitativ metod valts för att få en djupare förståelse för de faktorer 

som påverkar den inter- och intraorganisatorisk kommunikationen och vilka möjligheter 

som finns för att förbättra den. Detta kräver en förklarande beskrivning och en kvalitativ 

metod är lämpligast.   

 

2.3 Fallstudie  
 

Fallstudien är grunden i arbetet för att på ett relevant sätt kunna analysera och koppla 

samman faktorer för kommunikationsbrist till möjliga förbättringar, vilka vidare kan 

tillämpas i verkligheten. Genom främst intervju och enkät har primär och sekundär data 

samlats in. Fallstudien behövdes för att kunna samla in data till att besvara 

frågeställningarna om inter- och intraorganisatorisk kommunikation. Fastighetsföretaget 

Gavlegårdarna valdes för att inköpsavdelning upplever brist på kommunikation vilket 

har kommit upp i Gavlegårdarnas SWOT-analys därför det var intressant att undersöka 

faktorer som ligger bakom det.  
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2.4 Datainsamlingsmetoder 
 

Data samlades in utifrån ett kvalitativt perspektiv. Intervjuer, observationer och 

enkätstudierna är exempel på kvalitativa metoder (Blomkvist & Hallin, 2014). För att 

göra en analys kring studiens frågeställningar har svaren från enkäten och intervju 

kopplats ihop för att vidare kunna dra slutsatser. Resultat från enkät och intervju 

kommer att presenteras i form av figurer och text. 

 

Data som används i studien är både primär och sekundär. Primärdata enligt Blomkvist 

& Hallin (2014)  är det man har samlat själv och sekundärdata är det man har fått från 

andra. I detta fall har data samlats främst från primärkällor, i form av intervju som har 

skett med inköpsansvarig i fallföretaget, och enkäten som skickades ut till personer som 

är dagligen jobbar i närhet med inköpsavdelning. 

 

Sekundär data använts vid litteraturstudie. Litteraturstudie omfattade två områden som 

är inköp och kommunikation. Sökning efter litteratur genomfördes via Discovery, 

Mendeley och Google scholar. Exempel på sökord som använts vid sökning efter 

inköpsrelaterat material var ”purchasing function, purchasing and supply chain, 

purchasing development”. Nyckelord som använts vid sökning efter 

kommunikationsrelaterat material var “internal communication, external 

communication, communication planning, communication strategy, communication 

barrier”. Sekundärdata samlades också från fallföretag i form av dokument om 

processer och organisationsstruktur, som har erhållits från inköpsansvarig. 

2.4.1 Analysmetod  

Data analyserades utifrån att få svar på rapportens frågeställningar. Sammanställning 

och analysering av både primär och sekundärmaterial utgjordes som en grund för att 

kartlägga ett förslag över hur en RACI matris kan implementeras i fallföretaget vilket 

presenteras i slutet av rapporten under tabell 8. 
 

Det finns flera varianter av den ursprungliga version RACI-matrisen. Vissa är baserade 

på att utöka antalet RACI-roller som ska beaktas för varje aktivitet exempel på dessa 

varianter är RASCI eller RACI-VS. RASCI matris använder sig av supportfunktionen 

(S) (Cabanillas et al ., 2011 ). RACI-matris passar bäst för Gavlegårdarna därför de har 

inte så många personal samt de lever i en stressig arbetsdag vilket gör att det bli bättre 

med endast fyra olika roller för att få en smidigare kommunikationsprocess.  

2.4.2 Enkät 

Enkätmetodiken kan användas när man vill få ett generellt svar på studiens 

frågeställningar (Blomkvist & Hallin, 2014). En enkätundersökning innebär att ett 

formulär med frågor skickas till ett antal personer (Andersen & Schwencke, 2013).  

Valet att använda enkät i denna studie var att låta respondenterna vara anonyma.  

Frågeformulären tillåter en fullständig osynlighet vilket optimerar bekvämlighet hos 

dem som svarar. Denna anonymitet uppmuntrar respondenterna att svara ärligt för att 

kunna få ett exakt resultat.  Enkätens roll i denna studie är en hjälp för att analysera 
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resultat. Det samlade resultatet från enkätundersökningar har bearbetats och analyserat 

utifrån frågeställningarna.  

 

Enkäten är lämplig för att undersöka andra funktioners förhållande till inköpsavdelning 

och orsaker bakom kommunikationsbrist. Enligt Blomkvist & Hallin (2014) kan 

enkätfrågorna ha svarsalternativ men också frisvarsfrågor där respondenten får 

möjlighet att svara med egna ord.  I denna studie var frågorna antingen med kort 

kommentarer eller med kryssalternativ. Enkäten skickades via inköpsansvarig. Den 

skickades till 10 personer men endast 5 svarade, vilket motsvarar 50 % svarsfrekvens.  

 

Enkäten har använts som en komplettering till intervju och är skapad utifrån teman och 

med hjälp av verktyget Google dokument. Enkätens syfte var att kunna ge information 

gällande första forskningsfrågan: Hur ser den intraorganisatorisk kommunikationen ser 

ut? Vidare få en bild över hur andra funktioner uppfattar inköpsavdelning. 

 

Information om kommunikationskanal har samlats från både enkät och intervju. Sista 

forskningsfrågan är en analys av både fråga 1 och 2 i studien. För att få 

kommunikationsprocessen standardiserad för fallföretaget måste man utgå utifrån alla 

dessa 3 forskningsfrågor. Teorier kring inköp och kommunikation anses vara lämpliga 

för arbetet. Innan överföring av information från diagram till löpande text samt tolka 

och analysera dem, betraktade jag alla svar och diagram från enkäten. Detta för att bilda 

en övergripande bild av medarbetarnas uppfattning.  

2.4.3  Intervjuer  
 

Enligt Brinkmann & Kvale (2015) är en intervju en konversation som har en struktur 

och ett syfte, svar från intervju följs kritiskt. Det vanligaste metoden för dokumentation 

som forskaren använder sig av vid ett intervjutillfälle, är inspelning av intervju med 

hjälp av en ljudinspelare, som frigör intervjuaren att koncentrera sig på ämnet och är 

möjligt att återvända till för uppspelning och senare analys. Digitala röstinspelare ger en 

hög kvalitet och kan spela in i många timmar utan avbrott. Inspelningarna kan överföras 

direkt till en dator där de kan lagras, spelas upp för analys och transkriberas från 

muntligt till skriftligt sätt. 
 

I studien har en semistrukturerad intervju genomförts samt en enkät gjorts för att hitta 

och få en djupare förståelse kring orsaker till kommunikationsbrist.  En 

semistrukturerad intervju innebär att man ordnar tema efter antal eller frågeområden 

som bestäms i förväg och som oftast brukar skrivas ner i en intervjuguide (Blomkvist & 

Hallin, 2014).  
 

Intervju valdes för att bidra till svar på samtliga forskningsfrågor, men särskilt den 

andra frågeställningen i studien. Det fanns inte möjlighet att kontakta leverantörer, 

vilket gjorde att information kom från en person internt i företaget. Intervjufrågor 

generellt var främst frågor kring företagets strategier, tillämpningar, processer och 

relationen med leverantörer som besvarades huvudsakligen av inköpsansvarig.  
 



 

6 

 

Frågor i intervju var uppdelat in i tre kategorier som är organisation, kommunikation 

och leverantör.  Intervju genomfördes i ett litet konferensrum där risken att bli störd var 

minimal. Frågorna i intervju var formulerade med målet att skapa en diskussion och få 

respondenten att känna sig fri och svara med egna ord.   
 

Intervju kan användas i fall där man vet lite om problemet även om man har satt sig in i 

både teori och sekundärdata (Andersen & Schwencke, 2013). Intervju i denna studie är 

till för att förbättra informationen om inköpsfunktion och dess processer. Efter kontakt 

med inköpsansvarig via epost, har intervjutiden bokats. Under kontakttillfället har 

intervjuad person som är inköpsansvarig, fått information om syfte med intervjun och 

tiden intervjun kommer att ta. Intervjun varade 2 timmar. Inspelning av intervjun var det 

medel som använts för dokumentation av svar med hjälp av två mobiltelefoner. Två 

telefoner användes för att undvika att det blir något tekniskt fel.  

 

Tolkning och analysering av intervjusvar inledde med att lyssna på inspelning samtidigt 

sammanställa det till pappersformat. Detta för att kunna ordna det tillsammans med svar 

från enkäten.  För att vidare kunna bilda en helhetsbild av svaren vilket ligger till grund 

för resultat. Därefter jämfördes dessa med teorier, för att kunna göra en analys och dra 

slutsatser kring faktorer som påverkar kommunikationen.  

2.4.4 Arbetsprocess 

Metoden som valdes att följa framgår i figur 1 som delats i tre steg. Förstudie är första 

steget inför start. Detta för att komma fram till ett syfte och problemformulering som 

följs av förberedelse av intervju och enkät, för att samla all nödvändiga information som 

kan vara till hjälp för studien. I genomförande steget samlas olika information från 

både teori och empiri för att sammanställa resultat. Avslut är sista steget där allt som 

planerats ska vara klart och slutsatser dras och vidare förbereda muntlig presentation.   

 
Figur 1: Planering av projektet  
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2.5 Metodkritik  
 

Enligt Blomkvist & Hallin (2014) innebär validitet att man ska studera rätt sak, det vill 

säga att mätning från till exempel enkäter går ihop med resultatet. Val av enkät och 

intervju som metod passade denna studie, därför används svaren för att besvara alla tre 

forskningsfrågor. Validiteten har säkrats genom att intervjua en person som är direkt 

kopplad till inköp och dagligen påverkar inköpsprocessen. Validiteten hade kunnat vara 

högre om det givits möjlighet att intervjua externa leverantörer också.  

 

Man kan inte kontrollera att respondenten har tolkat frågorna på det sätt man har tänkt, 

vilket är en nackdel vid användning av enkäter (Andersen & Schwencke, 2013). 

Enkäten som skickats ut var anonym vilket säkerställer att respondenterna gav rätt 

information. Enkäten skickades först till inköpsansvarig för att validera frågorna innan 

den skickats vidare till andra personer. På så sätt kan man säkra att det inte finns 

svårigheter när det gäller att förstå frågorna. Frågorna i enkäten gav en generell bild om 

hur kommunikation upplevs men högre validitet hade uppnåtts om fler hade svarat, 

vilket kan ha påverkat resultatet. 
 

Enligt Blomkvist & Hallin (2014) handlar reliabilitet om att studera på rätt sätt, det vill 

säga att man har analyserat och använt enkäter på ett korrekt sätt för att säkra att 

forskare som analyserar samma data kommer få liknande resultat. Reliabilitet i studien 

har uppnåtts med hjälp av kontrollfrågor i intervju samt i enkäter genom att ha samma 

frågor som kommer upp men formulerat på annat sätt för att försäkra att personen har 

förstått och besvarat på samma sätt.  
 

Öppna enkätfrågor har använts där respondenterna fick möjligheten att svara med 

kommentar vilket kan vara en indikator på kvaliteten av svaren. Närvarande vid intervju 

är ett sätt för att kunna följa upp frågor och åtgärda oklarheten som förekommer. 
 

Generaliserbarhet uppnås genom att diskutera samt uppvisa hur resultatet kommer att 

vara användbara för andra med liknande fall (Blomkvist & Hallin, 2014). I denna studie 

har generalisering uppnåtts genom att lägga vikt på sökning efter relevanta teorier, för 

att analysera resultatet och stärka slutsatsen som dras av empirin.  
 

Studien berör och diskuterar ett representativt fall, vilket kan möjliggöra att resultat och 

slutsats kan vara generella och lämpliga för andra företag, både inom 

fastighetsbranschen samt andra branscher. Figuren om kommunikationsprocess som är 

centralt för detta arbete kan också användas i andra fallstudier, vilket ökar 

generaliserbarheten i arbeten. Studien hade kunnat uppnått en högre grad av 

generaliserbarhet om fler personer intervjuas och flera personer fick svara på enkäter. 
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2.6 Etiska aspekter 
 

Inköpsansvarig är den person författaren har mest kontakt med hos Gavlegårdarna, 

vilket gör att användning av företagsinformation och utformning av enkät skett i samråd 

med honom. På så sätt undviks fel information och misstolkningar. 
 

Av sekretesskäl har inspelning av intervju genomfört efter tillåtelse från 

intervjupersonen, när det kommer till enkät har författaren talat om att svaren kommer 

endast användas för studie och enkäter kommer att vara anonyma. 
 

Det finns fyra forskningskravet enligt Vetenskapsrådet (1990) som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  I 

denna studie har två krav fyllt som är informationskravet och samtyckeskravet.  
 

 Informationskravet där forskaren skall informera om uppgiftens syfte samt tala 

om att uppgifterna ska användas endast för forskning och tydligt berätta att 

deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet, 1990). Detta följdes med studien då 

vid kontakten med inköpsansvarig berättade jag om syftet med studien och att 

uppgifterna ska användas för studien och inget annat.  
 

 Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva 

avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 1990). Detta krav har fyllt genom att 

de 5 andra deltagarna har själv bestämt att inte vara med i enkäten.  
 

 Konfidentialitetskravet är att uppgifterna om enskilda personer ska skyddas på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta det av den (Vetenskapsrådet, 1990). 
 

 Nyttjandekravet innebär att samlade data om personer ska användas endast för 

forskningsändamål och ska inte utnyttjas kommersiellt (Vetenskapsrådet, 1990). 
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3  Teoretisk referensram 
 

3.1 Inköp  
  
Inköp av material och tjänster är den del av varor som är största kostnaden. Interna 

kunder och inköpsavdelningen har en omdiskuterad relation som både kan vara positiv 

och utmanade för leverantörerna (Van Weele, 2014). Inköpsavdelningens uppdrag, 

ansvar och kompetens varierar från organisation till organisation. Inköpsavdelningen på 

stora organisationer är mer skickliga i arbetet än vad mindre inköpsavdelningar på små 

organisationer är. Små organisationer har oftast ingen som är specialist inom 

inköpsuppgifterna (Van Weele, 2012).  

 

Enligt Azadegan et al. (2009) är inköpets formella roll att skydda organisationens 

intressen. Inköp anses nu vara en kärnkomponent i många organisationer och anses vara 

av stor strategisk betydelse, medan andra fortfarande ser inköp som en stödfunktion och 

har endast en taktisk roll (Tassabehji & Moorhouse, 2008). Om inköp anses strategisk är 

det mer sannolikt att de är inblandade i företagets strategiska dialog. Processen mot att 

bli strategisk har varit långsam på grund av ledningens misslyckande med att känna igen 

den kritiska rollen av inköp. De flesta SMEs organisationer erkänner att inköp har en 

signifikant påverkan på företagets konkurrenskraft (Cousin et al., 2006). 

 

Hög status av funktionen uppstår vid närvaro av starkt stöd från ledningen. Högsta 

ledningens roll är inte endast att påverka organisationens uppfattning om inköp, utan 

den tilldelas resurser i form av tid, personal och ekonomi för att kunna förbättra 

funktionen. Andra funktioner kan också engagera sig i inköp för att ta del av expertisen 

(Cousin et al., 2006). 

 

De färdigheter som krävs för inköpare har också förändrats de senaste åren. Rollen har 

ändrats från en inköpare som huvudsakligen fokuserar på pris, leverans och kvalitet till 

en strategisk inköpare med långsiktiga och komplexa avtal mellan interna intressenter 

och leverantörer (Faes et al., 2001). 

 

Gelderman och Van Weele (2005) förklarar Kraljic matris som introducerades 1983 

som en modell för olika inköpskategorier. Kraljic tillvägagångssätt innefattar en portfölj 

matris som klassificerar inköpta produkter och tjänster utifrån två dimensioner: 

ekonomisk risk och leveransrisk.  Den generella idén med matrisen är att minimera 

försörjningsrisker och dra nytta av inköp. Matrisen är uppdelad till fyra kategorier se 

figur 2 nedan. 
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Figur 2: Krajlic matrix (Van Weele, 2012).  

 

Van Weele (2012) och Gelderman och Van Weele (2005) beskriver matrisen enligt 

följande:  
 

 Havstångsprodukter är produkter med högt ekonomiskt resultat och låg 

leveransrisk och kan köpas in i stora volymer och standardkvalitet från flera 

leverantörer. De gör det möjligt för organisationen att utnyttja sin inköpskraft till 

exempel genom produktbyte, pris och anbud. Exempel på dessa produkter är 

förpackningsmaterial, råmaterial och halvfabrikat.  

 

 Rutinprodukter är produkter som har låg risk och inverkan på organisationens 

lönsamhet. Dessa beställs ofta och hittas hos många leverantörer därför kan det 

orsaka höga transaktionskostnader. Inköp av dessa bör organiseras effektivt och 

strategierna syftar därför till att minska transaktionskostnaderna. Det vanligaste 

exemplet i detta segment är rengöringsprodukter, kontorsmaterial och 

underhållsprodukter.  

 

 Flaskhalsprodukter är produkter med lågt ekonomisk resultat och hög 

leveransrisk som betingar små penningvärden. Här ligger styrkan i leverantörens 

händer. Marknaden består av få leverantörer som kan tvinga priserna uppåt, 

vilket kan hanteras med säkerhetslagar. I vissa situationer behövs det alternativa 

produkter eller leverantörer, exempelvis reservdelar till utrustning.  

 

 Strategiska produkter kännetecknas av höga leveransrisker och höga 

ekonomiska risker. Dessa är kritiska för verksamheten och kräver samarbete 

mellan både köpare och leverantör.  Att hantera sådana leverantörer kräver en 

mångfald av färdigheter och kan utgöra en betydande del av lednings tid i 

sponsring och styrning av relationer (Van Weele, 2012; Gelderman & Van 

Weele, 2010).  
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Enligt Van Weele, (2014) kan uppdelning av inköpsuppdrag, ansvar och befogenheter 

göras i tre nivåerna som är: Strategisk, taktisk och operativ nivå:  

 

Strategisk nivå: där tas alla inköpsbeslut som kan påverka företagets 

långsiktiga position på marknaden. Den omfattar utformning av strategier 

för leverantörer, utveckling och implementering av riktlinjer, procedurer 

och beslut om policyer, som främst tas av den högsta ledningen.  

 

Taktisk nivå: hit hör allt som påverkar produkter, processer och 

leverantörsval. Det innefattar omförhandlingar av företagets ramavtal samt 

genomföring av certifieringsprogram för att förbättra kvaliteten på varor 

och material hos leverantörer.  Beslut om dessa frågor har ofta en 

medellång sikt på ett till tre år.  

 

Operativ nivå: Där hör alla aktiviteter inom beställning och 

leveransbevakning, problemhantering och utveckling av rutiner och 

fakturahantering för att säkerställa att rätt betalning görs till rätt leverantör 

(Van Weele, 2014). 

 

3.1.1  Försörjningkedjan 

 

Enligt Chen et al. (2004) ; Cousin et al. (2006) är akademiker överens om att 

konkurrensfördelar kan skapas genom att ha en effektiv försörjningkedja. Inköp och 

logistik är viktiga funktioner och har tagit en strategisk roll i försörjningkedjan. Inköp 

och logistik är frontlinjen för samordning mellan organisationer och hantering av 

informationsflödet.  

 

Inköpsfunktionen drivs inte bara av en flexibel försörjningkedja utan också av andra 

framsteg som driver inköpsfunktionen mot en strategisk inriktning. Exempel på dessa 

förbättringar är hantering av strategiska relationer med leverantörer och 

kostnadsminskningar (Edda el al., 2008).  

 

Inköp jobbar främst med avtal och hantering av externa leverantörer, samt samverkar 

med de funktioner som har inköpskrav, vilket kan nyttjas för att bilda relationer i 

försörjningkedjan (Cooper & Ellram, 1993). Inköp är viktigt för effektivitet av 

försörjningskedjan eftersom val av leverantörer görs i inköp och utan bra leverantörer 

kommer man inte kunna konkurrera lika effektivt på marknaden (Joyce, 2006). 
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3.1.2 Inköpsprocess 

 

Inköpsprocessen är hela den processen från att behovet uppstår till uppföljning av 

leverans Den omfattar val av leverantör och att komma fram till rätt pris och villkor 

(Van Weele, 2012).  Inköpsprocessen kopplar medlemmar i försörjningkedjan och 

försäkrar samt förvaltar leverantörernas kvalitet i kedjan. Kvaliteten på material och 

service påverkar kvaliteten på den färdiga produkten och därmed kundtillfredsställelse 

och intäkter (Novack & Simco, 1991). 

 

Inköpsprocesser är relativt komplexa och kan skilja sig mellan företag, där involveras 

mer än en person då inköpsprocessen inte är begränsat endast till inköpsavdelning men 

andra avdelningar i organisationen är också inblandade (Novack & Simco, 1991; Van 

Weele, 2014). Informationsutbyte täcker i princip alla steg i inköpsprocessen samt valet 

av leverantören är ett av de viktigaste stegen i inköpsprocessen (Van Weele, 2014). 

 

Enligt Van Der Valk & Rozemeijer (2009) kan inköpsprocessen utformas på många 

olika sätt men de kommer alla ner till de sex grundläggande stegen som identifierats av 

Van Weele se figur 3 nedan. Processen börjar med att bestämma villkor, därefter väljs 

leverantör och kontrakt. Under kontraktsperioden kan varor och tjänster beställas från 

leverantören, och dessa order ska därefter övervakas och kontrolleras. Det sista steget i 

processen är utvärdering av kontrakt och leverantör (Van Der Valk & Rozemeijer, 

2009).  

 

 

 
Figur 3: Inköpsprocess enligt Van Weele (Van Der Valk & Rozemeijer, 2009).  

 

McCue & Gianakis (2001) tar upp en modell för statlig sektor som presenteras i figur 4 

och lyfter upp tre gemensamma mål bakom statliga inköp som är kontroll, ledning och 

planering. Inköpsprocesser är utformade för att se till att resurserna används i linje med 

fastställd policy och att inga resurser används i bedrägligt syfte. 

 

                              
Figur 4: Offentlig Inköpsprocess (McCue & Gianakis, 2001) 
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Den första fasen som är inköpsplanering, består av att identifiera de aktiviteter som 

skall utföras inom varje tjänsteleveranssystem. Inköpsplaneringen ska säkerställa att 

specifikationerna är lika öppna och bidrar till så effektiv konkurrens som möjligt. 

Inköpsprocessen uppmuntrar tillämpningen av olika analytiska tekniker såsom 

känslighetsanalys och kostnadsanalys.  

  

Andra fasen är formaliseringsfasen, där personal i organisationen upprätthåller 

anskaffning av varor och tjänster. Detta kan ske före antagandet av den årliga budgeten, 

eller den kan ske i planeringsfasen innan budget godtas. En stark inköpsplanering ger 

beslutfattare tillräckligt med information för att fatta mer informerade beslut, policy 

spelar en viktig roll i beslutsprocessen.   

 

Tredje fasen är genomförandet, där omfattas alla aktiviteter som gäller anskaffning av 

varor och leveranser, inklusive beskrivning av krav, upphandling, förberedelse och 

tilldelning av kontrakt samt alla faser av kontraktsförvaltning. 

 

Slutfasen är utvärdering, som består av tre delar, revision, utvärdering och feedback. 

Revisionskrav bestäms ofta i lagstiftning eller policy. Feedback anger vilka rapporter 

som kommer att krävas för leverantörer och beslutsfattare (McCue & Gianakis, 2001). 

3.1.3 Inköpspolicy  

 

Allt fler företag har utvecklat olika typer av broschyrer och lösningar som finns på 

internet där de förklarar deras policy. Inköpspolicyer ska täcka alla steg i 

inköpsprocessen och beslut ska följa policy. Viktiga aspekter att tänka på vid 

implementering av inköpspolicy är leverans, leveranskvalitet, produkter, priser, 

kostnader för material, leverantörspolicy och kommunikationspolicy. Specifika 

kommersiella och juridiska villkor är olika beroende på kontrakt och på inköpspolicy 

(Van Weele, 2012). 

 

Några företag använder policy för att hänvisa till principer som öppenhet, sannolikhet, 

konkurrens och valuta för pengarna. Många forskare har format den offentliga 

upphandlingsprocessen som en serie av aktivitetsfaser, såsom upphandlingsplanering, 

formalisering, genomförande och utvärdering (Snider & Rendon, 2008). 

3.1.4  Offentlig upphandling 
 

Offentlig upphandling avser till regeringens verksamhet att köpa varor och tjänster som 

behövs för utförande av arbetsuppgifter (Arrowsmith et al., 2010). Offentlig 

upphandling har en offentlig redovisningsskyldighet. Det som är viktigt är att 

beslutsupphandlingen är laglig och inte hur bra resultaten är. Detta är anledning till 

varför upphandlande myndigheter är mer procedurdrivna än resultat eller prestations- 

drivna (Van Weele, 2012). 
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Offentlig upphandling är ett sätt för offentliga sektorn att anskaffa resurser för att kunna 

utföra ett uppdrag. Lagen om offentlig upphandling styr allt från hur inköpare lägger 

ordern till valet av leverantörer. I och med att offentlig upphandling är en viktig del av 

EU:s inre marknad. Därför ska leverantörer från EU:s medlemsländer kunna konkurrera 

rättvist med samma villkor. Offentliga verksamheter syftar till att erbjuda allmännyttiga 

service som till exempel upprätthållandet av rättssamhället. Det ställs krav på dessa 

verksamheter på bland annat likabehandling och öppenhet. Offentlig inköpare måste 

säkerställa att kraven i regelverk tillgodoses i upphandlingarna (Lindahl, 2018).  

 

Avtalets värde måste beräknas för att bestämma upphandlingen ligger över eller under 

tröskelvärden. Tröskelvärden är värdet på belopp som bestämmer om upphandlingen 

ska ske enligt direktivstyrda eller de nationella reglerna och är giltigt i två år. Beräkning 

ska baseras på hela avtalsperioden inklusive förlängningar (Upphandlingsmyndighet 

2011). 

 

EU har lagar där de beskriver hur inköp bör göras och hur kontakter ska tilldelas. 

Aktiviteter omfattas inte av regler för den fria marknaden. Det finansieras av 

skatteintäkter vilket kommer från skattebetalarna, men privata företag får sin inkomst 

från kunder och marknaden. Vissa länder har departement som lägger en budget som 

ska tilldelas under budgetåret. Om inte hela budgeten spenderas under årsslutet så 

påverkar det myndigheten på ett negativt sätt eftersom det kan bli så att budgeten 

kommer bli mindre nästkommande år. På grund av detta så delar offentliga myndigheter 

ut extra kontrakt och arbeten till leverantörer vid årsskiftet (Van Weele, 2012). 

 

Offentliga sektorn måste följa nationella lagar och regler. Svenska offentlig 

upphandling är nära sammanflätad med EU:s regler (Waara, 2008). Arrowsmith et al. 

(2010) beskriver de tre faser av offentlig upphandling som är: 

 

 Upphandlingsplanering: man beslutar vilka varor och tjänster som ska köpas 

och när de ska köpas. 

 Förhandlingsprocessen: man bestämmer vem ska vara kontraktsparter och 

sätter villkoren för varor och tjänster som ska tillhandhållas.  

 Förvaltningen av kontraktet: för att säkerställa effektiv prestanda (Arrowsmith 

et al., 2010). 

3.1.5  Ramavtal 

 

För att fastställa villkoren eller avrop tecknas ett avtal med leverantören. Ramavtal är ett 

sätt för att fastställa priser, villkor och hur olika aspekter ska fungera.  Om ett ramavtal 

innehåller eventuella termer av volym räknas det som ett kontrakt annars upprättas 

avtalet när inköpsordern eller engångsordern läggs enligt överenskommelse (O´Brien, 

2014). 
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Ramavtal innebär att man tecknar ett avtal med en eller flera leverantörer, målet är att få 

ställa villkoren för tilldelning av kontrakt under en fast period. Det gäller frågan om pris 

och de kvantiteter som planeras. Ramavtal är till för att hantera förekommande 

produkter på ett effektivt sätt. När upphandlande myndighet köper in samma typ av 

varor så kan de upphandla med leverantören med ett ramavtal som reglerar de allmänna 

villkoren (Van Weele, 2012). Ramavtal gäller för varor, tjänster och byggentreprenad. 

Det kan vara lämplig vid upphandling av till exempel juridisk rådgivning, 

kontorsmaterial och IT-tjänster (Lindahl, 2018). 

 

Denna typ av avtal är passande för långvariga transaktioner om regelbundna inköp, man 

kan komma överens om mer övergripande villkor och priser samt man kan avropa mot 

dem. Med ramavtal undviker företag missförstånd om partvillkoren (O´Brien, 2014). 

 

3.2 Organisationsstruktur  
 

Organisationer kan ha olika strukturer vilket är beroende av graden av stabilitet och 

sättet arbetsuppgifter är grupperade i organisationsenheter är också en del av 

arbetsdelning. Att gruppera liknande aktiviteter i organisatoriska enheter skapar 

avdelningar som t ex inköp, produktion, marknadsföring eller divisioner som t ex 

internationell försäljning från vilka organisationsstrukturer byggs.  Dela auktoritet i en 

organisation skapar hierarki. Vissa individer tror att hierarkier är en grundläggande 

aspekt. En organisationshierarki definierar formella rapporteringsrelationer så att den 

kartlägger organisationens vertikala kommunikationskanaler nedåt dvs styrande 

underordnade och uppåt dvs rapportering till ledning  (Hatch , 2018).  

 

Hatch (2018) tillägger att organisationen kan ha olika organisatoriska typer. Små 

organisationer har ofta en liten formaliserad struktur eller regler och följer en enkel 

struktur. Den enkla strukturen har nästan ingen hierarki. I en enkel struktur är uppgiften 

öppen för direkt och informell samordning och övervakning som är en del av 

aktivitetsflödet, eftersom de i auktoritet är tillgängliga för samråd och instruktion.  

 

Enligt Hatch (2018) när en organisation blir för komplex för att upprätthålla en enkel 

struktur så blir det en funktionell struktur se figur 5. Den kallas så eftersom inom varje 

enhet i en funktionell struktur utför personal relaterat eller ömsesidigt beroende arbete 

och strävar efter att uppnå mål.  Vilket gör att anställda lätt kan känna igen kopplingar 

mellan de uppgifter som utförs inom sin enhet och den uppgifter som andra utför. 

 

         
Figur 5: Exempel på funktionell struktur (Hatch, 2018). 
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När organisationen växer fram skapar det vanligtvis flera divisioner för att fördela 

organisationens beslut över ett större antal chefer.  Den multidivisonella strukturen eller 

M-formen består av separata ofta funktionellt strukturerad, där var och en driver en 

ledningsgrupp som rapporterar till chefer se figur 6. Varje division hanterar den dagliga 

interna uppgifter för de aktiviteter de ansvarar för. Organisationer som har en 

multidivisonella struktur är sällan lika som de som använder funktionella struktur. Detta 

beror på att M-formen fördubblar varje funktion inom varje division. 

 

             
Figur 6: Exempel på multidivisonella struktur (Hatch, 2018). 

 

Sista är matris strukturen som utvecklades för att kombinera mellan effektiviteten hos 

den funktionella strukturen och flexibiliteten i den multidivisonella struktur (Hatch, 

2018). 

 

3.3 Kommunikation inom organisation 
 

En organisation är en gruppering av ett antal individer vars syfte är att förverkliga ett 

gemensamt mål och som tillsammans arbetar på ett samordnat sätt. Kommunikation är 

det centrala sättet där varje enskild aktivitet samordnas för att utforma, sprida och driva 

mål (Gardner et al., 2001). Kommunikation har en viktig roll eftersom varje 

administrativ funktion eller aktivitet kräver någon form av direkt och indirekt 

kommunikation (Lunenburg, 2010). 

 

Kommunikation är ett sätt att förmedla eller byta tankar, åsikter och information genom 

antingen tal, skrift eller tecken. Lärande är omöjligt utan kommunikation (Mishra & 

Mishra, 2009), därför är kommunikationen processen för att överföra information och 

gemensam förståelse från en person till en annan (Lunenburg, 2010), och ses som den 

mänskliga aktiviteten som skapar relationer bland personer. Utan informationsutbyte 

blir det svårt för anställda att lära sig av andra experter (Mishra & Mishra, 2009).  

 

Den organisatoriska kommunikationen har två mål. Det första målet är att informera 

personal om sina uppgifter och om organisationens policy. Det andra målet är att se 

kommunikation som ett medel för att skapa gemenskap inom organisationen (Elving, 

2005). 
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Andersen och Schwencke (2013) tar upp regler som man kan använda sig av för god 

kommunikation i en grupp:  

 

 Man ska vara öppen. 

 Man ska hålla sig till saken och undvika personangrepp. 

 Lyssna aktivt till vad andra säger. 

 Skilja mellan faktiska situationen och hur vi upplever den. 

 Använda e-post. 

 Ta ställning i de viktiga frågorna. 

 Rätta sig efter gruppens beslut.  

3.3.1 Kommunikationsstrategi 

 

Kommunikationsstrategi baseras på organisatoriska mål och bedömningar om andras 

reaktioner som utgör grunden för åtgärder. Strategiska kommunikationsbeslut kan 

uppnås genom olika metoder, såsom arbetsrotation. Kommunikationsstrategin innebär 

mer än att välja kanaler, det handlar om val om vilka marknader man ska fokusera på 

och vilka möjligheter man ska undvika. Val av vad man ska prata om, och vad man ska 

ignorera. Kommunikationsstrategin utgör grunden för strukturering, genomförande och 

utvärdering av kommunikationspraxis (Clampitt et al., 2000). 

 

Enligt Mei et al. (2004) finns det tre viktiga komponenter att tänka på vid utveckling av 

kommunikationsstrategier och dessa är:  

 

1. Intressenterna 

2. Meddelandet 

3. Kommunikationskanal som används för att leverera meddelandet  

 

Många tänker inte uttryckligen på sina mål. Andra har som mål att hålla alla 

informerade, men ingen aning om vad, på vilket sätt och hur detaljerat eller hur ofta. 

Därför det är bra med att ha en kommunikationsstrategi. Effektiva 

kommunikationsstrategier är kopplade till produktivitetsvinster, effektivitet, 

kostnadsminskningar (Clampitt et al., 2000). 

3.3.2 Kommunikationsprocess 

 

Kommunikationsprocessen ligger till grund för de flesta aspekterna av organisatoriska 

funktioner därför är kommunikationsbeteende avgörande för organisatorisk framgång. 

För att uppnå fördelarna med samarbete krävs det en effektiv kommunikation mellan 

parterna. Kommunikation fångar nyttan av den utbytta information och anses vara en 

viktig indikator på partnerskapets vitalitet (Mohr & Spekman, 1994). 

 

Personer som kommunicerar försöker bidra och få information om en viss fråga. I ett 

kommunikationsutbyte finns det en avsändare och en mottagare. Avsändaren är den 

person som initierar kommunikation och som vill förmedla en idé till andra och 
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mottagare är den person som ska ta emot meddelande. Som en del av 

kommunikationsprocessen delar avsändare och mottagaren en kod. Meddelandet är en 

kodning som kan vara verbalt, icke-verbalt eller skriftligt (Lunenburg, 2010). 

Meddelanden, oavsett om de är verbala eller icke-verbala, har ingen betydelse utan 

snarare människans sätt att uttrycka sig och tolka meddelande(Adler, 2010). 

 

Lunenburg (2010) beskriver kommunikationsprocessen med hjälp av en figur. Figuren 

presenteras i figur 7. Lunenburg (2010) anser att kommunikationskanalen används för 

att överföra meddelandet och kan vara face-to-face, telefonsamtal eller skriftlig rapport. 

Mottagaren avkodar det mottagna meddelandet till information. 

 Om processen hindras av någon anledning kan det sägas att det finns en störning, något 

som snedvrider meddelandet. Exempel på störningar kan vara uppfattning av 

information och attityd.  

 

Adler (2010) tillägger att problem kan uppstå på grund av kommunikatörens miljö eller 

sammanhang, personliga erfarenhet samt kulturell bakgrund. Vid början ett samtal kan 

olika bakgrund göra kommunikationen mer utmanande. 

 

Slutligen sker en återkoppling där mottagaren svarar på avsändarens meddelande. 

Feedback är det som avgör om mottagaren har tagit emot och förstått meddelandet 

(Lunenburg, 2010).  

 

Figur 7: Kommunikationsprocess (Lunenburg, 2010) 

 

 

Shannon och Weaver har ett annat sätt att tänka gällande kommunikationsprocesser se 

figur 8. De anser att det finns en informationsskälla som producerar meddelandet, som 

avsändaren sedan omvandlar till en signal som överförs via en kanal till mottagaren som 

avkodar meddelandet för att nå informationsmålet. Störningar kan hända vid signal 

vilket påverkar meddelandet som når mottagaren (Hård, 2002). 
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Figur 8: Shannons och Weavers kommunikationsprocess (Hård, 2002). 

 

 

3.3.3 Kommunikationsklimat  

 

Kommunikationsklimat definieras som sättet personal upplever kvaliteten på miljö och 

kommunikationsbeteende i en organisation. Viktiga faktorer i kommunikationsklimatet 

är horisontellt och vertikalt informationsflöde, öppenhet och tillförlitlighet av 

information. Ju mer positivt organisationens kommunikationsklimat upplevs desto 

högre förtroende för organisationens mål och värdering hos anställda. 

Kommunikationsklimat är en avgörande variabel för att förklara kunskapsdelning (Van 

de Hooff & Ridder, 2004).  

3.3.4 Påverkan av kommunikation på anställda 

 

Kommunikation mellan personal är transaktionen mellan individer och/eller grupper på 

olika nivåer och inom olika specialiseringsområden för att samordna de dagliga 

aktiviteterna i organisationen (Smidts et al., 2001). 

 

Effektiv kommunikation i samband med nöjda medarbetare är essentiell för att förbättra 

företagets prestanda med integrering av material, information och pengar.  Anställda har 

behandlats främst som mottagare av intern kommunikation, men de är också avsändare 

och aktiva agenter i företagets kommunikation (Jacobs et al., 2015). Genom att 

informera anställda om organisationens mål och syfte kommer det bli möjligt för 

personal att upptäcka de framstående egenskaperna som skiljer organisationen från 

andra (Smidts et al., 2001). 
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Anställda som är nöjda med sina jobb är mer villiga att vara inblandade i företagets 

aktiviteter och mer engagerade i att leverera hög kvalitet i sina tjänster. Nöjda 

medarbetare samordnar och samarbetar bättre med funktionella områden inom 

organisationen och bygger strategiska allianser med handelspartners (Jacobs et al., 

2015). 

 

Fördelar med en bra kommunikation i organisationen enligt Cheney et al. (2011) är att 

anställda känner samhörighet till verksamheten och förstår hur deras handlingar kan 

stödja verksamheten: 

 

 Anställda anpassa sig snabbt till organisationskultur från första dagen på 

jobbet.   

 Kommunikation kopplar snabbt anställda till förändrade 

affärsutmaningar, vilket underlättar anpassning till 

marknadsförutsättningar.  

 Ledningen sammankopplas effektivt med medarbetarna genom starkt 

ledarskap under organisatoriska förändringar (Cheney et al., 2011). 

3.3.5  Kommunikationskanaler 

 

I organisationer används olika kommunikationskanaler för att kommunicera med 

anställda. Allt från traditionella tryckta publikationer, telefon, röstmeddelanden och 

face-to-face samt interna sociala nätverk och blogg (Men, 2014). Inköpspersonal 

använder olika kanaler och verktyg för att kommunicera med leverantörer som till 

exempel telefon, fax, email, elektroniska datautbyten och face-to-face (Larson & 

Kulchitsky, 2000).  

 

Mishra& Mishra (2009) anser att face-to-face kommunikation är mest effektiv eftersom 

det ger en snabb återkoppling och även sätter fokus på känslor och sättet man uttrycker 

sig på. Papper och skrivtavla används för lagring av information som är avsedd för 

framtida användning, de är praktiska för att få tillgång till information om ett projekt 

eller när flera personer arbetar samtidigt på olika delar av samma projekt.  

 

Men (2014) notera att anställda känner sig mer nöjda med organisationen vid face-to-

face kommunikation. Vid akuta situationer föredrar personalen kommunikationen via 

email. Problemlösningar och möten med gruppen förbättrar relationer bättre än 

skriftliga publiceringar.  
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3.3.6 Intraoganisatoriska kommunikation 

 

Effektiv kommunikation bidrar till utveckling och underhåll av interorganisatoriska 

rutiner som har dokumenterats för att förbättra företagets förmåga att effektivt hantera 

strategiska allianser (Chen et al., 2004). Organisationskultur skulle inte kunna fortleva 

om det inte fanns en kommunikation bland personal i organisationen (Heide et al., 

2005). Intraorganisatoriska kommunikation spelar en nyckelroll för att överföra 

lämpliga signaler till de organisatoriska medlemmarna, den ger samband mellan 

organisationen, dess ledning och de interna komponenterna. Det är det sätt på vilket 

organisationen informerar organisationsmedlemmar om sina aktiviteter, uppdrag, mål 

och värderingar, vilka är nyckelindikator för organisationsidentitet (Dhalla, 2007).  

 

Viktiga drivkrafter för engagemang hos anställda är arbetsklimat och arbetsmiljö samt 

den interna kommunikationen (Verčič & Vokić, 2017).   

 

Enligt Heide et al. (2005) är kommunikation i form av dialog bland medarbetare i 

korridorer, lunchrum och vid kaffeautomaten betydelsefulla för individernas förståelse 

och meningsskapande. En hög nivå av intern kommunikation underlättar spridning av 

idéer och tankar inom organisationen (Kivimäki et al., 2000). Anställda inser att 

kommunikation är en viktig del för sitt arbete (Baker, 2007).  Informationsflödet inom 

organisationen spelar en avgörande roll för den externa kommunikationen (Kivimäki et 

al., 2000).  

 

Enligt Heide et al. (2005) beskrivs faktorer som påverkar kommunikation i 

organisationer ofta i termer av för lite information eller för mycket information, chefer 

lyssnar inte på personal, man åtgärdar inte problem trots man har klagat samt man 

kommunicerar inte beslut. Men (2015) tillägger att meddelandetyp, 

kommunikationskanal, motiv med att kommunicera samt mottagarens intresse i 

sändarens meddelande är också faktorer som påverkar kommunikationen. I byggsektorn 

upplevs det stressigt på grund av för mycket arbete under en kort tid, långa arbetspass 

vilket leder till kommunikationsproblem(Olanrewaju et al., 2017). Kultur och 

personlighet kan också vara faktorer som påverkar kommunikationen (Conrad, 2014). 

Se tabell 1 nedan.  
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Tabell 1: Summering av faktorer som påverkar den intraorganisatoriska kommunikationen 

 
 

3.3.7 Interorganisatoriska kommunikation 

 

Interorganisatorisk kommunikation har dokumenterats som en kritisk faktor för att 

främja strategiskt samarbete mellan företag. Användning av face-to-face möjliggör 

omedelbar återkoppling. Medan skriven och elektronisk kommunikation är mest 

effektiv för att kommunicera stora mängder information (Cannon & Homburg, 2001). 

 

I ett byggprojekt måste många deltagare från olika organisationer samarbeta. Detta leder 

till att en stor mängd av information måste kommuniceras. Även om kommunikationen 

är avgörande för byggprojekt, står byggindustrin inför stora kommunikationsproblem 

och ineffektiv användning av informations- och kommunikationsteknik (Adriaanse & 

Voordijk, 2005). Partnerskap är en överenskommelse mellan två parter till exempel 

kund och leverantör eller leverantör och underentreprenör. För att partnerskap ska 

lyckas ska man ha en frekvent kommunikation och tydlig förståelse av roller (Black et 

al., 2000).  

 

Mer frekvent kommunikation möjliggör för leverantören att få en djupare förståelse för 

hur ens produkter används av kunden (Krause et al., 2007; Cannon & Homburg, 2001). 

Nära kontakt mellan kunder och leverantörer bidrar till innovation för företaget. 

Organisationer strävar efter att samla så mycket information som möjligt från sin 

omgivning och från konkurrenter (Kivimäki et al., 2000).  

 

Tre faktorer att ta hänsyn till för distansrelationer är hastighet för överföring av 

information, informationskomplexitet och kvaliteten på kommunikationskanalen. För att 

maximera kommunikationen måste dock flera kanaler användas. Kanaler för nära 

kontakter kan vara möten, workshops eller face-to-face och gruppmöte. Detta är bra för 

parter för att lösa problem tillsammans. Distanskanaler kan vara e-post och 

telefonsamtal som ger omedelbart utbyte av idéer och information mellan parter som 
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befinner sig på avstånd (Cheng et al., 2001). En kombination av flera kanaler är lämplig 

under många situationer, särskilt för viktiga eller komplicerade meddelanden. Ett av de 

största problem för partner att utbyta och dela information är avståndet mellan partnerna 

(Cheng et al., 2001). Se tabell 2 nedan 

 

Tabell 2: Summering av faktorer som påverkar den interorganisatoriska kommunikationen 

 
 

Kommunikationsmetoder som inköpare använder för att kommunicera med leverantörer 

kategoriseras i två grupper: Traditionella kommunikationsmetoder och avancerade 

metoder. Traditionella kommunikationsmetoder innefattar användning av telefon, fax, 

e-post och face-to-face kontakt. Avancerade kommunikationsmetoder är data-till-data 

länkar och elektroniska datautbyten (Carr & Kaynak, 2007). 

 

Bartezzaghi och Ronchi (2003) lyfter fram tre huvudsakliga effekter vid användning av 

internet mellan kunder och leverantörer och inser att internet är ett stöd i inköpsprocess, 

marknadseffektivitet och samarbete:  

 

1. Den första effekten kallas för den elektroniska kommunikationseffekten 

vilket innebär en minskning i kommunikationskostnaderna på grund av 

informationstekniken.  

 

2. Den andra kallas för den elektroniska förmedlingseffekten vilket innebär 

att standarderna för protokoll på en elektronisk marknad kan öka insynen 

på marknaden, vilket leder till en ökning av kvaliteten. 
 

3. Den sista är den elektroniska integrationseffekten, som står för 

integration mellan kundens information och leverantörsinformation 

beroende på företagets mål och strategi, vilket underlättar koordinering 

och samarbete (Bartezzaghi och Ronchi, 2003). 
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3.4  RACI-MATRISEN  
 

RACI är förkortning av responsible, accountable, consulted och informed som står för 

utförande, ansvarig, konsulterar och informeras. Matrisen används för att dela upp 

ansvar bland medlemmar i teamet för olika uppgifter i ett projekt. I en RACI-matris 

kartläggs aktiviteter eller projekt till varje intressent och snabbt kan man se vem som 

gör vad (Drugescu & Etges, 2006). 

 

När RACI-matrisen delas med alla intressenter blir det tydligt vem som gör vad i det 

givna projektet. Detta gör det enkelt att upptäcka saknade roller och intressenter vilket 

ger möjlighet till tidig korrigering. RACI kan vara som en checklista vid tilldelning av 

resurser och kostnadsberäkning och för att säkerställa att alla som har en roll i 

uppgifterna har redovisat rätt (Khan & Quraishi, 2014). 

 

Khan och Quraishi, (2014) och Drugescu och Etges, (2006) förklarar följande roller: 

 

 Utförande är den som leder och genomför projektet och tilldelats till att få jobbet 

gjort 

 Ansvarig är den beslutsfattande person det vill säga personen som beslutar 

utförandet av uppgiften och godkänner ändringar.  

 Konsulteras avser den som bidrar med information samt konsulterar om 

uppgiften. Personen har kapaciteten som krävs för att slutföra arbetet och är 

inblandad under beslut och planeringsaktiviteter. 

 Informeras är personen som ska bli informerad av uppgiften men har ingen aktiv 

roll i projekt (Khan & Quraishi, 2014; Drugescu & Etges, 2006).  

 

Med hjälp av dessa fyra RACI-roller kan man bygga en matris där raderna presenterar 

aktiviteter och kolumner är mänskliga resurser och varje cell innehåller noll eller flera 

RACI-initialer som anger graden av ansvar som en person har på en aktivitet. 

Definitionen av mänskliga resurser kan göras på olika nivåer till exempel små företag 

kan använda personer i varje kolumn. I de flesta fall presenterar kolumner positioner 

eller roller som varje person har inuti en organisation. På en hög nivå kan man hitta 

RACI matris där varje kolumn referera till en arbetsgrupp eller organisationsenhet 

(Cabanillas et al., 2011 ). 

 

Fördelar med RACI-matrisen är att den fungerar i arbetsmiljö där personer i projektet 

flyttar in och ut, men även när resurserna är stabila. När RACI delas med alla 

intressenter, lägger det också till värde genom att värdera saknade roller och 

intressenter. Men matrisen måste anpassas till varje organisationsmiljö före användning.  
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3.5   SWOT-analys  
 

SWOT-analys är en strategisk planering som används vid utvärdering av en 

organisation, en plan eller ett projekt. Den har fyra komponenter, ”styrkor”, 

”svagheter”, ”möjligheter” och ”hot”. Styrkor och svagheter är interna faktorer medan 

möjligheter och hot är externa faktorer. SWOT är ett kraftfullt verktyg som kan 

tillämpas på organisationer, grupper och planer (Chermack & Kasshanna, 2007).  

 

Enligt Gürel (2017) utvärderar man de fyra komponenterna och drar slutsatser om: 

 Hur organisationens strategi kan anpassa till både resursförmågan och dess 

marknadsmöjligheter. 

 Hur snabbt ska organisationen åtgärda svagheter och skydda sig mot hot.  

SWOT är en teknik som hjälper till att se om företagets strategi fungerar på alla nivåer 

och avgör varför det fungerar eller inte fungerar (Chermack & Kasshanna, 2007). 

SWOT-analys är värdefullt då den avslöjar organisationens nuvarande situation samt 

ger en bild över företagets situation. Analysen gör det möjligt för företag att tänka på 

åtgärder som behövs för och utveckla framtida planer (Gürel, 2017). 

 

Fördelen med SWOT är att den ger möjlighet att fokusera på både de positiva och 

negativa aspekterna på organisationens interna och externa miljö. SWOT-analysen 

främjar gruppdiskussion om strategiska frågor och strategisk utveckling (Gürel, 2017). 

Den hjälper till att se de viktigaste problem som organisationen står inför (Chermack & 

Kasshanna, 2007). 
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4 Empiri 
 

4.1 Gavlegårdarna 
 

Gavlegårdarna är ett kommunal ägt bolag med cirka 14 000 lägenhet och har som mål 

att bygga 150 nya lägenheter per år.  Kommunen har ett miljöstrategiskt program som 

Gavlegårdarna måste följa och ställa miljökrav så långt det går och där det är möjligt att 

ställa.  Gavlegårdarna har åtta huvudavdelningar som är VD, ledningsgrupp, stab, 

förvaltning, kundcentrum, kommunikation, fastighetsutveckling och ekonomi.  

 

Fastighetsutveckling har fyra stödavdelningar som är projekt, miljö och kvalitet, 

utveckling och service. Se figur 9 nedan.  Gavlegårdarnas fokus ligger på att försöka få 

en optimerad kundservice, vilket leder till att kunderna vill bo kvar. Målet för 

inköpsavdelning är att få hyresgästernas pengar att räcka så långt som möjligt och 

leverera bra kvalité. 

 

 

 
Figur 9: Gavlegårdarnas organisationsstruktur 
 

Inköpsavdelning är ny i organisationen och varit för drygt 3år. Inköpsansvarig är helt 

ensam i sin funktion, därför jobbar han med ett annat bolag som heter Gävle fastigheter. 

Då de har samma typer av tjänster så hjälps de åt för att förhandla om vissa saker. 

Samarbetspartner som är HBV husbyggnadsvaror hjälper till med materialinköp såsom 

el material, måleriprodukter, dörrar, garageportar. SKL som står för Sverige Kommuner 

och Landsting kan också avropas för kontorspapper och kaffeupphandling. Allt som 

köps in ska handlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).  

 
 



 

27 

 

Inköpsansvarig i fallföretaget är närmast hyresgästen och sköter den delen med 

underhåll och reparationer. När de bygger nytt så är det projektavdelning som gör 

underlag över det, han hjälper till bara med den juridiska sidan det vill säga lag om 

offentlig upphandling.  Upphandlingen tar ungefär 3 till 4 månader beroende på hur 

komplex den är, ibland kan det ta extra tid om det händer att man hamnar i 

förvaltningsrätten. Detta ifall någon av leverantörerna invänder och tycker att 

Gavlegårdarna har gjort fel i utvärdering eller formalia eller att man inte har behandlats 

alla lika. Då gör man antingen om hela värderingen eller hela upphandlingen.  

 

Gavlegårdarna har få personal på varje avdelning t.ex. är det endast 6 personer som 

jobbar på ekonomiavdelningen. Ibland kan det förekomma extra arbete vilket gör dem i 

behov av flera personal, därför köper de in tjänster som till exempel redovisning. Utöver 

personal som Gavlegårdarna har så köper de in flera hantverkartjänster som t ex målare 

och snickare, elektriker, juridiska tjänster och service för fordon.  

 

4.1.1 Inköpsprocess Gavlegårdarna 

 

Figuren nedan presenterar en skiss över Gavlegårdarna inköpsprocess som följs av en 

beskrivning av varje steg.  

Figur 10: Gavlegårdarnas inköpsprocess  

 
Första steget är Avtal reskontra, man gör en avtalsadministration och ser om det finns 

förlängningar eller prisregleringar som ska göras, om det finns justeringar så görs det en 

upphandlingsplan, tidplan och vidare uppdateras avtalstider och priser. Vidare 

informeras hela verksamheten om ändringar. 

 

Andra steget är Avtalsförfall/Synergier/Nytt behov, man kontrollerar att upphandlingar 

följer riktlinjer och lagen om offentliga upphandling (LOU). Så görs det en 

marknadsundersökning, det görs en tidsplan, ser efter sin budget, vidare hanteras frågor 

och svar som kommer både externt och internt. Vidare öppnas anbudet och görs 

kvalificering och utvärdering av anbud, så att de följer lagen om offentlig upphandling. 

Efter val av leverantör, genomförs ett startmöte och upprätthålls ett avtal, vidare går 

man till ett driftmöten samt avtalsmöten för att stämma av kostnader mot budget. 

 

Verksamhetsbehov görs det en kontroll över befintliga avtalsdatabaser, avropa från 

befintliga avtal och genomföra direktupphandling, därefter kontrolleras fakturor mot 

avtalade priser och genomförd leverans.   
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Sista steget är Förstudie/Underhållsbehov, man gör en utredning och skisser, när man 

beslutar att gå vidare, görs det en entreprenadupphandling och visar att man efterlever 

LOU och riktlinjer för att starta projektet som inkluderar tidplan, marknadsföring, 

förhandling, hyresgästförening och avstämning med projektchef, under projektets gång 

kan det hända att fler personal behövs, så görs det en upphandling och avrop av 

konsulter. 

 

Projekteringsanvisning och kontrollplan, hyresgästförhandling är stegen som görs under 

projektering för att kunna sätta en budget och vidare göra en ansökan om budget. 

Ytterligare görs det en upphandling där gör man annonsering och tilldelar avtal. När 

projektet sätts igång och bygge sker görs det ett byggmöte och bygghandlingar, 

besiktning och genomgång av drift och till slut slutföra projektkalkyl, instruktioner och 

dokument.  

4.1.2 Gavlegårdarnas SWOT-analys 

 

Gavlegårdarna har börjat tänka använda SWOT-analys för inköpsfunktion. 

Inköpsansvarig tillsammans med chefen har gjort en förenklad version där de har tagit 

upp saker som inköpsfunktionen upplever i dagsläget.  

 

Gavlegårdarna inköpsavdelning samarbetar tillsammans med Gavle fastigheter därför de 

har liknande processer, tanken är att se över processerna och se vad de kan förbättra 

tillsammans och vidare kartlägga en SWOT-analys.  

 

Fallföretagets SWOT-analys introduceras nedan i figur 11. Det visar sig att det finns en 

kommunikationsbrist som påverkar inköpsfunktionen vilket kan leda till att det bli 

förseningar i upphandlingar som i sin tur kommer att påverka relationen med 

leverantörer och förseningar i projekt.  

 
 
Figur 11: Gavlegårdarnas SWOT-analys kring inköpsfunktionen. 
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4.1.3 Kommunikationskanal i Gavlegårdarna 
 

För att identifiera informationsbehov hos anställda i fallföretaget används det 

frågeformulär, individuella möten, gruppmöten och intranät. Alla respondenterna var 

överens om att individuella möten via face-to-face är mest effektivt för att identifiera 

behovet, eftersom behoven kan se olika ut beroende på vilken information som skall 

ges. Därför ringar det in behovet på ett bra sätt och man undviker misstolkning av 

information samt ger möjlighet att ställa personliga frågor. 

 

Det visar sig att 2 av 5 svarar ja medan 2 svarar nej och 1 vet inte om organisationen har 

en formel strategi för intern kommunikation, se figur 12 nedan. I fallföretaget 

informeras anställda via email, gruppmöten eller individuella möten. Gruppmöten var 

minst effektiv därför att alla inte får möjlighet att säga sin mening och dela med sig av 

sina tankar.  

 

                         
Figur 12: Finns det en formell strategi för kommunikation (källa: enkätundersökning) 

 

När det kommer till kontakt med inköpsfunktionen använder andra avdelningar mest tre 

kanaler för att kommunicera med inköpsfunktionen, för att få svar på information de 

behöver. Dessa tre kanaler är e-post, telefonsamtal eller face-to- face och detta beroende 

på hur viktigt det är med informationen, vilken typ av information och hur snabbt svar 

de vill ha den.  

 

Figuren nedan är en sammanfattning av svar från enkäten, angående 

kommunikationskanal som avdelningar använder sig av vid informationsöverföring till 

inköpsfunktionen, och till vilka situationer kanalen används.  

            
 
Figur 13: Kommunikationskanal enligt enkätundersökning. 
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4.1.4 Faktorer som påverkar den intra- och interorganisatorisk kommunikation i 

Gavlegårdarna 

 

För att förbättra kommunikationen mellan avdelningar är det viktigt att förstå vilka 

faktorer som hindrar denna typ av utbyte. Från intervju och enkät har det framkommit 

att de faktorer som kan störa kommunikationen i fallföretaget är när det saknas personal 

vid behov, eller när informationen inte är specificerad. Det gör att många tolkar det på 

sitt sätt vilket leder till missförstånd. Lite information eller för mycket information kan 

också vara en faktor, det samma gäller om man går ut med informationen för tidigt eller 

för sent. Stress och tidspress är också faktorer till kommunikationsbrist det leder till att 

personal strunta i information se tabell 3 nedan.  

 

När informationen ska från sändare till mottagare och där mottagare i sin tur ska 

meddela det vidare till andra personer kan det också bli en störning därför 

informationen försvinner.  Enkäten har visat sig att personal inte har full koll om vad 

inköpsfunktionen egentligen gör och ansvaret den har. Man ser det som en funktion som 

är där för att se till att man följer LOU. Vilket är också en störning när man har olika 

förkunskaper.  

 

Tabell 3: Faktorer som förhindrar den intraorganisatoriska kommunikationen. 

Faktor Gavlegårdarna 

Saknas personal vid behov         X 

Tolkning av information         X 

Lite/mycket information         X 

Stress         X 

Tidspress         X 

Strunta i information         X 

Stress         X 

Tidspress         X 

Otydlig rollfördelning         X 

Olika förkunskaper          X 

 

Gavlegårdarnas kommunikationsprocess är likt Lunenburg, (2010) modell, 

informationen går från avsändare direkt till mottagaren.  Dessa störningar kan 

kartläggas i en kommunikationsprocess se figur 14. 
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Figur 14: kartläggning av fallföretagets kommunikationsprocess enligt intervju och enkät. 

 

Gavlegårdarna har ungefär 150 leverantörer och har bra relation med dem, de har möte 

minst en gång per år. När det bli störningar kan det bli möte månadsvis eller kvartalsvis. 

Gavlegårdarna är alltid öppet för dialog ifall till exempel en av leverantörerna har 

funderingar kring upphandling så kan de när som helst vända sig till Gavlegårdarna. 

Ramavtalsträff sker en gång per år. Då samlas alla leverantörer som Gavlegårdarna har 

avtal med och diskuterar generellt om avtalet och hur de kan förbättra det eller om det 

har blivit ändringar i rutiner hos Gavlegårdarna. På så sätt vet alla vad som händer och 

sker och får möjlighet att ställa frågor. Om leverantören inte följer avtalet så skickas det 

en skriftlig varning till leverantör, som denne ska svara på med en handlingsplan, där 

den visar hur man ska bli bättre. Om handlingsplan inte kommer in i tre veckor så sägs 

avtalet upp. 

 

Kommunikation mellan inköpare och leverantör gör det möjligt för leverantören att 

effektivt anpassa sina tjänster med företagets behov. Företag ska alltid ha bra relation 

med sina leverantörer. Faktorer som kan påverka den externa kommunikationen enligt 

intervju är att det kan vara bristande information till exempel att man inte får feedback 

från leverantör om vad som har fungerat dåligt. Ibland kan det hända att en intern 

beställare i organisationen gör ändringar i avtalet, som han/hon har kommit överens om 

med leverantören utan att meddela det vidare till inköpsavdelning. Ifall detta inte 

meddelats vidare till inköpsfunktionen kan det hända att inköpspersonal utgår ifrån de 

gamla avtalsvillkoren utan hänsyn till nya ändringar och blir det svårt och göra 

upphandling. Se tabell 4 nedan.  

 

Tabell 4: Faktorer som förhindrar den interorganisatoriska kommunikationen.  

Faktor Gavlegårdarna 

Brist på information         X 

Dålig koordinering         X 

Beslut kommuniceras inte         X 

Kommunikationsfrekvens         X 
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5 Analys och diskussion  
 

5.1 Faktorer som påverkar den intraorganisatoriska kommunikationen 

 

Faktor kan definieras som ett faktum eller en situation som påverkar ett resultat ellet 

delta i en handling genom att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen t ex 

kan man förbättra situationen.  

 

Den interna kommunikationen syftar till att dela information, utveckla kunskap och 

identitet samt skapa relationer (Hård, 2002). Kommunikation kan vara komplex med 

gott om utrymme för konflikter och missförstånd (Conrad, 2014).  

 

Enligt Lunenburg (2010) så behandlas den interna kommunikationen som en linjär 

process från sändare till mottagare, vilket passar in för Gavlegårdarnas 

kommunikationsprocess. Där sändare använder en kommunikationskanal för att kunna 

meddela mottagaren, där bland annat kan det uppstå störningar som till exempel 

uppfattning av information eller avsaknaden av information (Lunenburg 2010). För att 

kunna säkerställa att meddelandet har nått fram och tolkats på rätt sätt, kan 

inköpsansvarig upprepa budskapet igen eller ta hjälp av kontrollfrågor för att kontrollera 

att mottagaren har tagit emot och tolkat budskapet som det ska.  

 

Kommunikationsbrist kan bero på många faktorer, många hinder kan påverka sändning 

av meddelandet från avsändare till mottagare. Som Lunenburg (2010) påpekat att dessa 

störningar kan ändra meddelandets kvalitet vilket kan snedvrida meddelandet. Det blir 

svårt att acceptera och personen gå helt eller delvis vilse. Valet av kanal är viktigt, om 

kanalen är dåligt vald kommer informationen att bli dålig. Anställda i Gavlegårdarna 

föredrar face-to-face därför man får snabbt svar samt det leder till att en diskussion 

skapas. Face-to-face kommunikation enligt Mishra och Mishra (2009) ger möjlighet till 

snabb återkoppling.  

 

Att man får för lite eller för mycket information samt att personal inte finns vid behov 

nämndes som ett hinder. Detta kan bero på att personalen är utsatta för stress och har 

mycket att göra (Olanrewaju et al., 2017). Följderna av detta är att det bli svårt att 

kommunicera på ett strukturerat sätt vilket leder till att man har otillräckligt med 

dokumentation. Det kan vara möjligt att personalen inte reflekterar över de mängder 

information dem får från andra. Problem som uppstår idag i kommunikationen kan 

sammanfattas i Tabell 5 med hjälp av litteratur och datainsamling. 
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Tabell 5: Sammanfattning av faktorer som påverkar den intra kommunikationen från empiri och teori 

Faktor Granskad litteratur Gavlegårdarna 

Lite/mycket information                        X              X 

Kommunicerar inte beslut                        X  

Åtgärdar inte problem                        X  

Kommunikationskanal                        X  

Intresse                        X  

Stress                        X               X 

Kultur                        X  

Personlighet                        X  

Saknas personal vid behov                                X  

Tolkning av information                      X 

Tidspress                X 

Strunta i information                X 

Otydlig rollfördelning                X 

Olika förkunskaper                 X 

 

Brist på kommunikation kan orsaka problem inom organisationen ,att kommunicera i 

arbetet är att komma överens om något att göra gemensamt, kommunikationsbrist kan 

leda till slöseri med tid samt mindre engagemang från anställda. Olika förkunskaper om 

andras roller och förväntningar kan leda till användning av fel kommunikationskanaler 

för att kommunicera, vilket gör att samspelet mellan de två personer bli ganska 

komplex.  

 

Oklar information leder till att meddelandet fel tolkas vilket leder till missuppfattning. 

Konflikter kan snabbt uppstå och ett obehaglig klimat skapas om roller och ansvar är 

otydliga.  I en organisation information är viktigt, för mycket eller för liten information 

kan leda till missförstånd.  Hoppa över detaljer kan låta andra person vara förvirrad.  

 

En medarbetare kan göra uppgifter som orsakar stress på grund av tiden vilket leder till 

att personen blir mindre uppmärksam och kommunikationen kommer därför att vara 

partisk och blir det försämringar på prestanda.  Ibland krävs det att personal måste jobba 

utanför arbetsplatsen som t ex. fastighetsskötare eller snickare så är de ute och ta hand 

om felanmälningar och sköter lägenheter, vilket gör att det blir svårt att få tag på de vid 

behov.   
 

 

5.2  Faktorer som påverkar den interorganisatoriska kommunikationen 
 

Syftet med kommunikation är att förbättra företagets image och prestanda samt förena 

medarbetare kring tydliga och motiverande mål. Interorganisatorisk kommunikation kan 

öka både inköparen och leverantörers prestanda. Kommunikation mellan medlemmar i 

en försörjningkedja kan främja interorganisatorisk lärande som är avgörande för 

företagets konkurrenskraft (Paulraj et al., 2008). 
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Gavlegårdarnas sätt att skapa bra relation med leverantör är att de lyssnar, 

kommunicerar, förstår och respekterar deras leverantörer, de strävar efter att bygga ett 

hållbart leverantörsförhållande. För att säkerställa ett produktivt samarbete väljer 

Gavlegårdarna leverantörer som uppfyller specifika behov och som erbjuder bra 

kvalitet.  

 

Enligt (Adriaanse & Voordijk, 2005) är det i byggföretag mycket information som 

kommer in, på grund av att många organisationer samarbetar ihop, därför är 

kommunikationen viktigt. Undersökning visar att brist på information från både intern 

beställare och leverantör är en faktor som påverkar den interorganisatoriska 

kommunikationen samt att beslut kommuniceras inte vidare vid ändringar av villkor. 

Inköpsfunktion får inte all information om hur det fungerar i verkligheten och utgår 

ifrån gamla avtalsvillkor vilket leder till att det blir svårt vid upphandling och 

missförstånd mellan leverantören och inköpare. Det är viktigt med tillförlighet av 

information (Van de Hooff & Ridder, 2004). Gavlegårdarna är tydliga i deras avtal men 

behöver ha bättre kontroll och tydlighet i kommunikation både internt och externt. 

Tabell 6 är en sammanfattning av faktorer som påverkar den externa kommunikationen 

för att göra en jämförelse mellan vad teori säger och vad företaget upplever.  

 

Tabell 6: Sammanfattning av faktorer som påverkar den inter kommunikationen från empiri och teori  

Faktor Granskad litteratur Gavlegårdarna 

Ineffektiv användning av informationsteknik                             X  
                

Ineffektiv användning av kommunikationsteknik                    X 
           

Kommunikationskanal                    X 
           

Kommunikationsfrekvens                    X           X 

Avståndet mellan partner                    X 
           

Dålig koordinering                    -           X 

Beslut kommuniceras inte                    -           X 

 

 

För ett företag är det viktig att kommunicera med sina leverantörer. Genom att inte veta 

att några punkter har redan behandlats med leverantören via en intern person detta kan 

leda till att trovärdighet hos leverantören minskar gentemot företaget. Dessutom går inte 

alla aktörer som är inblandade i ett projekt med samma hastighet.Dålig koordinering 

internt i företag och dålig kommunikation med leverantörer gör det möjligt för 

leverantörerna att vända sig snabbt till konkurrenterna.   
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5.3  Hur hinder kan överbyggas och möjligheter användas på bästa sätt 
 

Faktorer som kan underlätta kommunikationen och undviker att störningar uppstår är 

enligt intervju och enkät närheten till varandra, tydlig struktur och strategi, muntlig 

information i mindre grupp där alla kan få komma till tals. Ha små avstämningar varje 

vecka för att kunna träffa all personal som jobbar med liknande saker. Genom att lösa 

problem med en grupp istället för att kommunicera skriftligt utvecklar relationen bland 

personal därför medarbetare föredrar face-to-face kommunikationen (Men, 2014). 

 

Ett intranät är en kanal som används ofta i Gavlegårdarna. Kunde bli bättre om den 

används mer därför den har många fördelar och kan underlätta de interna processerna i 

företaget och försäkrar att rätt information skickas till rätt person och framför all vid rätt 

tidpunkt. Viktigast är att alla i organisationen har tillgång till sin information från var 

som helst, vilket också underlättar distansarbetet.  

 

När medlemmarna i ett team samarbetar om ett projekt och delar upp uppgifter för att nå 

målet, är det i syfte att slå ihop sina styrkor och olika färdigheter hos varje individ. I 

fallföretagets inköpsprocess är många avdelningar involverade och undersökningen 

visar att Gavlegårdarna måste klargöra roller och ansvar, så att varje avdelning vet 

vilket ansvar de själva och andra avdelningar har. På så sätt kan man undvika hinder 

som kan påverka kommunikationen. Van Weele (2014) anser att missförstånd och 

rollkonflikter kan undvikas inom tydliga uppgifter och ansvar.  

 

Med hjälp av tekniker som RACI-matrisen se Tabell 7, ansvaret för varje uppgift 

tilldelas till den lämpliga personen, vilket bidrar till att förtydliga processen, 

förväntningar och beteende för varje deltagare beroende på roll och position den har. 

Denna matris är lämplig för fallföretaget därför att undersökningen har visat att bland 

störningar som kan påverka kommunikationen är att man har inte full koll på varandras 

roller och ansvar. Detta har visat sig i enkäten då man märker att personalen inte riktigt 

känner till vad inköpsfunktionen har för ansvar. 
 

 

Tabell 7: Ett förslag över hur en RACI matris kan se ut för fallföretaget 
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Det kan hända att samma avdelning har flera roller för samma aktivitet exempel A och 

R då är i detta fall avdelningen som ansvarar för sin uppgift. Nedan i tabell 8 ges ett 

förslag för hur implementering av RACI vid förstudie i inköpsprocess för fallföretaget 

kan se ut. 

Tabell 8: Ett förslag över hur en RACI matris kan implementeras i fallföretaget 

 

R= utförande, A= ansvarig, C = konsulterar och I står för informeras 

 

1 – I denna fas är projektavdelning ansvarig för marknadsundersökning som bygger på 

rådgivning från ekonomiavdelning. Fastighetsutveckling och inköpsavdelning 

informeras om undersökning. 

2 – För utarbetandet av tidplan ansvarar denna gång projektavdelning. Inköpsavdelning 

går in genom att ge råd. Fastighetsutveckling är informerad. 

3 – Inköpsavdelning ansvarar för avtal och beslutar om ändringar. Projektavdelning, 

fastighetsutveckling och ekonomiavdelning hålls informerat om det har skett ändringar i 

villkor. 

4 – Upphandling utförs av både inköpsavdelning och projektavdelning. Inköpsavdelning 

verifierar att upphandling följer LOU och beslutar utförandet. Ekonomiavdelning hålls 

informerat.  

5 – Projektavdelning tillhandhåller projektkalkyl och ansvarar för verifiering med stöd från 

ekonomiavdelning och inköpsavdelning vidare informera fastighetsutveckling.   

6 – Fastighetsutveckling genomför besiktning. Projektavdelning kan vara som stöd och 

som i sin tur godkänner om det behövs ändringar. Inköpsavdelning ska hållas 

informerat.  

7 – Ekonomiavdelning ansvarar för redovisning och tillhandhåller data. Inköpsavdelning 

och projektavdelning är informerat för att säkerställa att man har överlevt efter budget. 

Gavlegårdarna har redan börjat skissa en SWOT-analys för inköpsfunktion som 

introducerades tidigare i figur 11, vilket de kan utveckla vidare med fokus på 

kommunikationsbrist, för att få en bild över hur den interna kommunikationen ser ut i 

dagsläget. Diskutera den vidare med samtliga avdelningar för att vissa att det är ett 

allvarligt problem. 
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Främja kommunikation genom att uppfinna en intern företags blogg som endast är 

tillgänglig för anställda. Den kan uppdateras av personer från olika avdelningar, som 

skulle lägga in t ex online-nyheter, tips och artiklar för andra. Till exempel 

inköpsavdelning skulle kunna förklara för andra avdelningar hur komplicerat det är att 

förhandla med leverantörer, eller hur IT-avdelningen går över orsakerna till intranätfel 

etc. Dela med effektiva kommunikationsmedel som kan vara vettigt för annan personal. 

Detta kan vara som stöd för RACI matris fast inte på ett formellt sätt som matrisen.  

 

Man kan mäta effektiviteten av kommunikation, det finns alltid misslyckande, för att 

undvika det kan man lyssna på kritiken från anställda, organisera möten för att samla in 

personalens åsikter och med hjälp av anonyma enkäter. Man kan hålla utbildning om 

kommunikation där man kan lyfta upp inköpsfunktionen, och vad den har för ansvar så 

att alla är medveten om hur viktigt det är med att ge full med information, och hur enkla 

saker kan ha stor betydelse för inköpsavdelningen.  
 

Under avtalsträff kan man lyfta upp och påminna leverantörer om att det är viktigt med 

att informera om varje ändring som sker till inköpsavdelningen, även om ändringen har 

skett med en intern beställaren i organisationen, men alltid mejla eller ringa och göra en 

extra koll.  
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6 Slutsats  
 

Förmedlingen av information från andra avdelningar till inköpsavdelningen, kan 

kartläggas som en linjär process från sändare till mottagare. Det finns kanaler som 

möjliggör återkoppling, såväl till mottagaren som till sändaren. Det finns en 

kombination av olika kommunikationskanaler för att kommunicera bland olika 

avdelningar. 

 

Denna studie vänder sig till en specifik bransch. Resultaten kan vara anpassningsbar för 

andra branscher, eftersom inter och intraorganisatoriska kommunikation förekommer 

mellan medarbetare och leverantörer i alla branscher. Men störningar kan vara beroende 

på vilket företag det är och vilken offentlig sektor det är. Därför ska företag själv 

kartlägga brister som de själv upplever och ifrån det försöka hitta väggar för att förbättra 

det. Andra företag kan också ta hjälp av RACI-matris för att dela på roller och ansvar.  

 

Jag har belyst störningar i kommunikationsprocessen som kan effektiviseras som t ex 

otydliga rollfördelning och olika förkunskaper , stress och dålig koordinering. De 

kommunikationskanaler som används idag kan ge upphov till att budskapet inte når 

fram samt att människors olika kunskaper påverkar hur innehållet i informationen 

tolkas. 

 

Intervjusvar och enkät visar att stress och mängd av information är en del av faktorer 

som påverkar den intraorganisatoriska kommunikationen vilket stämmer med teori, men 

det har visat sig att Gavlegårdarna anser att otydlig rollfördelning och olika 

förkunskaper samt att personal inte finns vid behov kan också vara faktorer som 

påverkar kommunikationen. Inte tillräcklig med information och dålig koordinering är 

faktorer som påverkar den interorganisatorisk kommunikation samt gör det svårt vid 

upphandlingar. Leverantörer måste alltid meddela om alla ändringar som sker i avtalet 

till inköpsavdelning.  

 

Jag har kommit fram till att klargöra roller och ansvar har stor betydelse i 

kommunikationsprocesser eftersom det bidrar till att förtydliga förväntningar. Resultatet 

anses vara trovärdigt för att både validiteten och reliabiliteten har säkerställts under 

studiens gång.  

 

Studien förstärker att intern kommunikation är viktigt, använda verktyg för att 

tydliggöra roller och ansvar kan vara en hjälp för att stärka den interna 

kommunikationen. Det finns en stark relation mellan inköp och kommunikation.  
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6.1 Fortsatta studier  
 

Studien är begränsat till en intervju med en person och enkätstudie med de berörda. 

Intressant med fortsatta studier med flera företag, flera intervjuer samt större urval av 

respondenterna i enkäten.  
 

För att besvara den andra frågeställningen i studien har jag inte haft möjlighet att ta 

kontakt med en extern person så information kom från en intern person.  Det skulle vara 

intressant och göra studien hos externa personer också och se vilka resultat den skulle 

ge.  
 

Andra förslag till vidare forskning är att undersöka hur kommunikationsprocessen ser ut 

hos en privat sektor inom fastighetsbranschen och göra en jämförelse mellan privat och 

offentlig sektor. 
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Bilagor 
Intervjufrågor 
 

 Organisation 

Kort om organisation?  

Organisationsstruktur?   

Kort om inköpsavdelning/funktion?  

Hur arbetar du som inköpare?   

Jobbar du mot deadlines? 

Har du några mål som du mäts mot?   

Vad köper du in?  

Inköpsprocess?   

Inköpspolicy?  

SWOT-analys? 
 

 Kommunikation 

Är kvaliteten av kommunikationen tillfredställande:   

a) Inom avdelning?  

b) Med andra avdelningar i företaget?    

c) Med leverantörer och andra tredje parter?  

Vad som fungerar bra i förhållande till kommunikation?   

Vad som kan förbättras i förhållande till andras avdelning kommunikation? 

Kommunikationsprocess?  
 
 

 Leverantör  

Hur många leverantörer har ni?  

Hur har ni kommit fram till hur många leverantörer ni ska ha?  

Har ni en lista med de olika leverantörer ni samarbetar med som är en typ av referens 

vid leverantörsval?  

Är denna lista regelbundet granskat för att avgöra om betalade priser inte överstiger 

marknadspris?  

Brukar du kontrollera kriterierna vid val av leverantörer och giltigheten för de 

accepterade villkoren?  

Blir leverantörerna inblandade i inköpsprocess?  

 

Enkätfrågor 
Vilken funktion tillhör du? 

Har organisationen en formell strategi för intern kommunikation? 

På vilket sätt (t.ex verktyg) kontrolleras måluppfyllelse gällande intern kommunikation? 

Vilka verkty används för att identifiera personalens informationsbehov? 

Vad tycker du är de 3 mest effektiva sätt att identifiera personalens informationsbehov? 

Varför tycker du att de 3 sätten är mest effektiva? 

Vad tycker du är de 3 minst effektiva sätt för att identifiera personalen 

informationsbehov? 

Varför tycker du att de 3 sätten är minst effektiva? 

Nämn några faktorer som underlättar kommunikationen inom din organisation? 

Motivera gärna varför. 

Nämn några faktorer som sannolikt kommer att stära kommunikationen inom 

organisation? Motiviera gärna varför.  
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Hur informeras anställda i organisationen? 

Kan du berätta kort om din uppfattning till inköpsavdelning och varför är den viktigt? 

Kan du beskriva vilka kommunikationskanalerna som används mellan dig och 

inköpsfunktion? 

Vilka kommunikationskanalerna tycker du fungerar bra med inköpsfunktion? Varför? 

Vilka kommunikationskanalerna tycker du fungerar mindra bra med inköpsfunktion? 

Varför? 

Nämn några faktorer som underlättar kommunikationen med inköpsfunktionen? 

Nämn några faktorer som sannolikt kommer att störa kommunikationen med 

inköpsfunktion? 

I vilka situationer vill du kommunicera genom epost med inköpsfunktion? 

Varför vill du kommunicera genom epost i de situationerna? 

I vilka situationer vill du kommunicera genom telefonsamtal med inköpsfunktion? 

Varför vill du kommunicera genom telefonsamtal i de situationerna? 

I vilka situationer vill du kommunicera face-to-face med inköpsfunktion? 

Varför vill du kommunicera face-to-face med inköpsfuntion? 
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