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Sammanfattning 

 

Vi har valt att skriva vårt Examensarbete inom inköpsorådet. Arbetet syftar till att undersöka 

inköpets betydelse för företagen och särskilt belysa tre frågeställningar. 

Vi har valt att fokusera på kommunala företag men vi har även med ett privat företag. 

Inköpets betydelse har ökat allt mer under de senaste decennierna, allt mer material köps in 

färdigt och skruvas ihop. Det finns stora pengar att tjäna på att ha ett effektivt inköp. Vi valde 

i vårt arbete att utföra en kvalitativ studie med induktiv ansats eftersom att det skulle ge oss en 

bättre bild över hur företagen arbetade i sin inköpsprocess. Vi valde därför att genomföra en 

fallstudie med intervjuer av fyra inköpschefer som material för vår studie. 

Det vi kan konstatera efter att ha tagit del av de intervjuade företagens motiv till att använda 

sig av outsourcing är att det framförallt var bristen på egen kompetens som saknades. 

Vi har även sett enligt vad vi förväntade oss att de kommunalägda företaget som tillämpar 

partnering anser sig själva lägga lite resurser på att underhålla sina relationer men att de nu 

mera har börjat eller ska börja underhålla dem mer. Detta är något som Lyson och Gillingham 

(2003) menar är en drivkraft hos företag som tillämpar partnering. 

Enligt Weele (2002) är IT högt prioriterat av många organisationer dock går själva införandet 

långsammare än vad en första anblick säger. Viljan finns till förändring men olika faktorer 

bromsar utvecklingen. Vi har också märkt att priset av tjänsten/produkten är den avgörande 

faktorn vid upphandlingar och inköp.  

Det finns flera intressanta aspekter att undersöka i framtida arbeten t ex hur outsourcing 

påverkar företagets totala kunskapsbank, ekonomiska situation och hur teknologiska 

samarbeten kommer att se ut i framtiden. Det vore också intressant att kvantifiera 

relationernas betydelse för företagen. 
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Abstract 

 

We have chosen to write our essay in the purchasing area. The paper aims to examine how 

outsourcing, relationships and technology partnerships works primarily in the public sector. 

We have also chosen a privet company as a reference. 

The importance of purchasing has grown over the past decades, a lot more material is now 

bought in ready to be mounted together into a finished product. Much money can therefore be 

gained by improving the work of the purchasing department. The aim of this paper is to 

investigate the importance of purchasing to companies and to see in what ways the companies 

work with purchasing differs from the theory. In this paper we have chosen to perform 

qualitative study with an inductive approach because this will give us a better image of how 

companies work with their purchasing process. Therefore we have chosen to perform a case 

study with the interviews of four purchasing managers as material for the study. 

The conclusion we have made after studying the companies motives to use outsourcing is 

foremost the lack of competence that made them outsource some of their activities. 

We have also seen as we expected that the public companies that apply partnering consider 

them self to add to little resources to maintain their relationship but they have now started to 

or begun adding more recourse to maintain them. This is something that Lyson and 

Gillingham (2003) implies is the driving force within companies that has implemented 

partnering. 

According to Van Weele (2002) IT is highly prioritized in many organizations, however the 

work with the implementation may take longer then what the it appears. The will to change 

exist within the companies but many factors slows down the development. 

We have also noticed that the price of the services/product is the main reason that makes 

companies purchases it.  

There is many interesting aspects to explore as subjects in future papers for example how 

outsourcing effects companies overall knowledge, economic situation and how technologic 

cooperation’s will be in the future.  It would also be interesting to quantify the importance of 

supplier relationships to companies 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund/Problemställning 

Den internationella inköpsenkäten (IPS) var startskottet för detta arbete. Denna enkät syftade 

till att mäta inköpets betydelse för företagens resultat. Dock har vi inte kunnat använda oss av 

enkäten eftersom svarsfrekvensen inte varit tillfredställande och dessutom inte inkommit 

inom den tidsram som var avsedd för detta arbete.  

 

Vi valde då istället att belysa tre frågeställningar inom inköpsområdet. Inköpets betydelse har 

på senare år blivit allt viktigare för företagen. Detta på grund av att allt fler komponenter köps 

in istället för att tillverkas i egen regi. Numera står inköp av material och insatsvaror för en 

betydande andel av slutproduktens värde.  

Vi har i vår studie valt att titta på strategiska beslut inom inköpsområdet av tjänster. 

Outsourcing är utgångspunkten som sedan leder vidare till hur relationerna ser ut och vilka 

verktyg som används för att kommunicera och hålla relationerna vid liv. Synen på företagens 

kärnverksamhet har förändrats under de senaste decennierna vilket har inneburit att 

outsourcing blivit allt vanligt förekommande. När företagen väl har fattat ett beslut om 

outsourcing blir relationen till leverantören viktig och vi har valt att studera relationerna som 

uppstår vid inköpet och se vilka tekniska hjälpmedel som finns för att underlätta detta 

samarbete. Vi har valt att använda oss av Wynstra och Piericks portfoliemodell för 

leverantörsinblandning för att förklara hur kraven, riskerna och relationerna förändras 

beroende på vilken typ av produkt 

som köps. 

  

  

 

 

 

 

  

   

 

• Leverantörssamverkan  
Strategi 

• IT:s roll 
 

Inköp 
Strategiskt beslut 

• Motiv till outsourcing? 
• Vad ska outsourcas? 

 

Ja! 

Figur 1The Supplier Involvement Portfolio 
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1.2 Syfte/Frågeställning 

Syftet med detta arbete är att: 

Undersöka inköpets betydelse för företagen och särskilt belysa tre frågeställningar; 

Vad ligger till grund för företagets beslut om outsourcing och vilka former finns för 

leverantörssamverkan? 

Hur ser företagets strategier för leverantörssamverkan ut i allmänhet?  

Hur används moderna IT-verktyg i inköpet? 
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1.3 Fallstudie 

Vi har valt fallstudie som metod för att samla in empiriska data. Fallstudien ligger sedan som 

grund för analysen. 

Fallstudie är en mycket användbar metod i de flesta vetenskapliga undersökningar. En 

fallstudie kan göras mer eller mindre ambitiös och detaljrik (Ejvegård 1993).  

Syftet med en fallstudie är att få information genom att studera en liten del av ett stort förlopp. 

Med hjälp av flera olika fall från olika verksamheter kan man sedan beskriva verkligheten och 

säga att fallet får beskriva verkligheten. En fördel med denna metod är att man inte behöver 

analysera alla detaljer, men man måste vara försiktig när man drar slutsatser eftersom ett 

enskilt fall aldrig kan representera verksamheten fullt ut. (Ejvegård 1993).  

En annan fördel med fallstudie är att man kan skjuta upp problemformuleringen till ett senare 

stadium av arbetet. Man kanske inledningsvis inte har några klara frågor eller hypoteser att 

utgå ifrån. Syften med fallstudien blir i detta stadium snarare att förstå något mer än att 

förklara något. Det är först en bit in i arbetsgången som frågorna klarnar och hypotesen kan 

formuleras. (Ejvegård 1993). 

1.4 Varför valde vi Fallstudie? 

För vår del var det lämpligt att genomföra en fallstudie eftersom då vi inledde detta arbete inte 

hade helt klart för oss vilka frågor och hypoteser vi skulle arbete med. Att genomföra en 

fallstudie kändes då som en naturlig metod att lära sig mer om de aktuella företagen och bli 

insatta i problematiken kring inköpsområdet. 

1.5 Kvalitativ studie 

Kvalitativa och kvantitativa studier är de två olika typer av strategier som går att använda sig 

av när det utförs ett forskningsarbete. Dessa metoder skiljer sig på många punkter, det krävs 

att de analyseras på olika sätt för att kunna användas. Den kvantitativa studiemetoden avser 

att samla in data från ett stort antal källor genom att t ex ge ut enkäter och sedan sammanställa 

svaren för att göra statiska modeller och granska dem för att se samband. 

Kvalitativa studier används för att inhämta information från källor i arbeten som kräver att 

den inhämtade informationen har hög kvalitet. Svaren analyseras sedan för att man ska få 

möjlighet att dra slutsatser ifall en induktiv ansats används. Detta arbetssätt kräver att t ex 

intervjuer utförs eller andra tidskrävande metoder för att få ett bra utfall. 
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Vi valde i vårt arbete att utföra en kvalitativ studie med induktiv ansats eftersom att det skulle 

ge oss en bättre bild över hur företagen arbetade i sin inköpsprocess. Intervjuerna gav oss svar 

på frågorna direkt samt att ifall personen som intervjuades inte förstod frågan kunde vi 

förklara för att på så sätt få fram ett adekvat svar. På så vis uteslöt vi att genomföra 

telefonintervjuer och istället utföra dem personligen på företaget. De svar vi fick från 

intervjun skulle som litteraturen uttrycker det vara ”mjuka” pga att dessa svar inte går att mäta 

eller lägga in i statistiska modeller. Den induktiva ansatsen ledde senare till att vi granskade 

svaren utifrån litteraturen för att sedan se olikheter och dra egna slutsatser.   

1.6 Litteratur 

 
När man ska leta upp relevant litteratur är det oftast mest passande att ta del av bibliotekets 

databaser. Då man ska genomföra litteraturstudier är det mest lämpligt att man har gjort en 

litteratursökning. Det som menas med litteratur i forskningssammanhang är till stor del allt 

tryckt material som exempelvis uppsatser, artiklar och böcker. (Ejvegård 1993) 

Den litteratur som vi har använt oss av och sammanställt är sekundärdata. Vi har framförallt 

letat i bibliotekets databaser efter relevanta vetenskapliga artiklar som handlar om de ämnen 

som tas upp i detta arbete. Vi har även använt oss av böcker där vi har noggrant plockat ut det 

material som vi har ansett vara väsentligt. Den litteratur som vi har använt i detta arbete är 

mestadels skriven under 1990-talet och 2000-talet. 

1.7 Val av företag  

 

Det som avgjort vårt val av företag är tillgängligheten på företag som var intresserade i att 

delta i vår forskning. Eftersom vi valt att fokusera på tre olika ämnen var det även viktigt för 

oss att välja företag inom varierande områden för att på så vis kunna utföra varierande 

analyser. Vi har i fallstudien valt ut 4 organisationer som vi velat titta närmare på. Det är 

Gavlegårdarna, Gävle Energi, Inköp Gävleborg och Korsnäs AB. Av dessa är Korsnäs 

privatägt medan de övriga 3 drivs i kommunal regi. Vi har alltså ett rent produktionsföretag, 

ett bostadsföretag, ett företag inom försörjningssektorn och ett företag som sysslar med 

upphandling åt kommunerna. Anledningen att vi valde 3 företag som bedrivs i kommunal regi 

är vårt önskemål om att arbetet ska kunna replikeras. Korsnäs valdes som referensföretag för 

att kunna se på skillnader i privat och kommunal sektor. 
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1.8 Intervjuer 

Något som man alltid får vara förberedd på när man gör intervjuer är att dessa kan ta tid både 

på bearbetningsplanet och på det empiriska planet. Det är således viktigt att förbereda 

intervjun noggrant innan den utförs och vara noga med att planera vilka personer som är 

lämpliga att intervjua. Om detta görs korrekt behöver man inte återvända till den intervjuade 

med ytterligare frågor. (Ejvegård 1993) 

De fyra intervjuer som genomfördes hos de utvalda företagen ägde alla rum i Gävleområdet. 

Intervjuerna pågick i ungefär en timme hos företagen och vi antecknade ner intervjusvaren för 

hand. De respondenter som vi valde att kontakta och genomföra intervjuerna med hade en 

högre position inom inköpsområdet. De intervjusvar som vi fick från respektive företag har vi 

sedan bearbetat och sammanställt och presenterat i den empiriska delen av arbetet. De frågor 

som vi ställde till respondenterna återfinns längre bak i arbetet som bilagor. 

1.9 Kritisk granskning av metod 

Vårt val av fallstudie som metod i detta arbete innebär en subjektiv metod att samla empiri på.  

Vi är medvetna om att valet av företag där vi genomfört intervjuerna på har stor påverkan på 

studiens utfall, men vi anser att de organisationer vi valt utgör en balanserad blandning av 

olika kunskapsområden och kompetenser.  

Tidsbegränsningen i detta arbete har haft en begränsande påverkan på arbetets omfattning och 

på hur många företag och intervjuer som har kunnat genomföras. Vi upplever det också alltid 

som svårt att få den tid till intervjuer och samtal som behövs. Många chefer på högre nivåer 

har redan en tung arbetsbelastning och kan kanske avvara maximalt en timme till en intervju. 

Det hade varit önskvärt med fler besök, men man måste också förstå organisationernas behov 

av att fokusera på de dagliga operativa arbetsuppgifterna. Med tanke på att företagen i studien 

inte konkret får någon direkt nytta av våra forskningsresultat måste deltagandet ändå anses 

vara tillfredställande. 

Tidsfaktorn är det som främst avgör arbetets omfattning. Mer tid hade hjälpt till att öka 

validiteten och reliabiliteten i arbetet genom fler besök, fler intervjuer och en bättre relation 

till organisationerna. Vår relativt låga förkunskap i inköpsområdet kan också ha bidragit till 

en lång startstäcka i form av litteraturstudier. Trots detta anser vi att uppsatsen uppfyller våra 

ambitioner och ger ett bidrag till kunskapsbanken. 
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1.9.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att man mäter det man verkligen vill mäta. Det är ett begrepp som 

används främst i forskningssammanhang där man ska säkerställa en undersöknings giltighet. 

Om en rapport har en låg validitet har man således inte undersökt det man var avsedd att 

mäta. (Remenyi et al 2000)  

I vårt fall kunde vi ha genomfört fler intervjuer för att öka validiteten i arbetet men på grund 

av tidsbrist hade vi inte någon möjlighet att göra detta. Dessutom var det ganska få företag 

som hade möjligheten och viljan att ställa upp på en intervju under den aktuella tidpunkten för 

arbetet. Vi upplever också att de respondenter som har valts ut på de intervjuade företagen har 

varit lämpliga för att kunna besvara de frågor som vi har haft inom teknologiska samarbeten, 

outsourcing och leverantörsrelationer. 

Reliabilitet är då man ska säkerställa undersökningsresultatets pålitlighet. Då undersökningen 

har en hög reliabilitet ska samma metod kunna appliceras på nytt av olika individer på lika 

material och då ge samma resultat. (Remenyi et al 2000) Något som man bör vara 

uppmärksam med när det gäller reliabiliteten hos mätinstrumenten är att det är forskaren som 

oftast själv utformar mätinstrumentet. Detta kan till exempel vara ett frågeformulär som tar 

reda på ett politiskt intresse vilket innebär en större risk för att mätinstrumentets pålitlighet 

blir låg. (Ejvegård 1993)  

Vi upplever att vi har hållit en ganska bra nivå på reliabiliteten då vi har använt oss av flera 

olika källor för faktainsamling som exempelvis vetenskapliga artiklar, litteratur, intervjuer, 

tryckt material och olika hemsidor. Dessa källor har givit oss ett brett perspektiv med olika 

synvinklar i de aktuella områdena. 

 

1.9.2 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär något som går att undersöka och granska och associeras oftast med 

kvantitativa och mer positivistiska forskningsstilar. Man kan även förklara begreppet 

generaliserbarhet som en metodologisk tillämpning av fynd från till exempel en 

datauppsättning, ett forskningsprojekt eller liknande företeelser. (Denscombe 2004) 

I vårt examensarbete finns det enligt vårt tycke en hög grad av generaliserbarhet då vi har 

behandlat vedertagna områden såsom outsourcing, leverantörssamverkan och 

leverantörsrelationer. Vi anser också att modellen the Supplier Involvement Portfolio som har 

en central plats i detta arbete kan användas i andra fallstudier i kommande arbeten och 

undersökningar vilket gör att generaliserbarheten ökar ytterligare i vårt arbete.  
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2 Teori 

2.1 LOU (Lagen om offentlig upphandling) 

Lagen om offentlig upphandling gäller när stat, kommun och landsting  bl.a. köper in varor och 

tjänster. Det finns vissa tröskelvärden som gäller vid upphandlingar, ju större ordervärde desto högre 

krav ställs på utannonsering m.m. Ett av syftena med lagen är  att anbudsgivarna skall få sina anbud 

korrekt hanterade (Forsberg, 2004). 

2.2 Inköp 

Inköp är ett område som har stor betydelse för ett företags verksamhet både internt och 

externt. Inköpsfunktionen ska i första hand säkerställa ett optimalt leveranssystem som ska 

vara anpassat till behoven av produktions- och materialplanering. Detta gör att 

inköpsfunktionen många gånger kan ha en avgörande roll för hur lyckosam logistikkedjan 

inom en organisation är. Inköpsfunktionen ska även se till att erhålla alla de varor som krävs 

för att upprätthålla, leda och organisera företaget. Inköpsledningen på ett företag har som 

främsta uppgift att systematisera inköpsprocessen och uppnå specifika förbättringar av denna 

process utifrån olika förändringar i inköpskraven.  

Man får vara beredd på många olika förändringar inom en inköpsfunktion. Det kan till 

exempel ibland ske en högre efterfrågan av kvalitén av de varor som köps in, en reducering av 

lagren och en minskning av ledtiderna inom produktionen på grund av högre efterfrågan av 

leverantörer.  

 

2.2.1 Inköpspolicy 

De allra flesta företag har en stor potential att förbättra sig inom inköpsledningsområdet. För 

att kunna göra denna potential tillgänglig på bästa sätt bör man göra en systematisk ansats av 

inköpspolicyn. Till att börja med måste man klargöra vilka uppgifter och vilket ansvar som 

inköpsfunktionen ska ha. Inköpsledningen måste alltid sträva efter att göra ständiga 

förbättringar vad gäller prisförhållandena till sina leverantörer.  

För att inköpsfunktionen ska fungera på ett professionellt sätt krävs det att man har en effektiv 

kommunikation både internt och externt. Inköpsprocedurer och policys måste alltid 

godkännas först av den högsta ledningen och sedan delges till interna användare. Det kan 
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många gånger räcka med enkla broschyrer som beskriver hur inköpsfunktionen ska samarbeta 

med sina leverantörer på ett klart och tydligt sätt när detta ska informeras. (Van Weele 2002) 

Att inköp har en stor betydelse för många företag grundar sig även på att det påverkar 

resultatet. Det finns en tydlig koppling mellan indirekta kostnader och inköp. Köpta produkter 

som har brister leder i sin tur till stora kostnader i produktionen eller reklamationer från 

kunder.  

En annan faktor som ligger till grund för en ökad betydelse för inköp är den ökade 

komplexiteten i inköpsarbetet. Numera är inköpen sådana produkter och komponenter som är 

mer komplicerade och innehåller en mer avancerad teknik. Detta har inneburit att inköp på 

senare år blivit allt mer invecklat att genomföra.  

De personer som arbetar som inköpare på ett företag har en betydelsefull uppgift att delge 

viktig information åt olika funktioner inom organisationen. Kommunikationen inom 

inköpsarbete är således en viktig aktivitet. Större delen av en inköpares arbetsuppgifter består 

i att utföra telefonsamtal, delta på möten och kommunicera med övriga medarbetare. (Gadde 

och Håkansson 1998)  

2.2.2 Outsourcing 

Outsourcing är ett begrepp som huvudsakligen innebär att ett företag överlåter vissa delar av 

sin egen verksamhet till en extern leverantör. Detta arbetssätt kan inkludera både varor och 

tjänster eller en kombination av dessa. Det finns olika motiv och drivkrafter till varför ett 

företag väljer att outsourca olika delar av sin verksamhet. En utav de mest vanligaste 

orsakerna är att man vill minska kostnaderna och på så sätt öka vinsten. Det finns till exempel 

möjlighet att omvandla de fasta kostnaderna till rörliga. (Harland et al 2005) 

Det kan också hjälpa företagen till att fokusera mer på kärnverksamheten. Genom att använda 

sig av outsourcing kan ett företag frigöra kapital som i sin tur används för kärnverksamheten. 

På detta sätt skapar man möjligheter för företaget att fokusera på det man är bra på och låta de 

mindre betydelsefulla delarna i verksamheten tas omhand av en extern part. Det är även 

viktigt att företaget tar vara på de aktiviteter som innebär att de kan utveckla 

kärnkompetensen. (Harland et al 2005) 

Det förekommer också andra motiv till varför företag använder sig av outsourcing. Det finns 

ofta ett större behov av flexibilitet då det sker en minskning av kontinuiteten och när 

kundorderstyrd efterfrågan blir ojämn. Idag blir även produkterna alltmer komplexa vilket 

leder till att företagen anser att det blir alltför resurskrävande att förfoga över dessa själva. 

(Axelsson) 
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2.2.3 Historisk utveckling 

Om man ser tillbaka på det senaste århundradet så har det funnits olika typer av 

organisationsfenomen. De flesta företagen har under 1900-talet eftersträvat att vara 

självförsörjande och man såg den totala vertikala integrationen som det rätta arbetssättet att 

följa. Det fanns också tydliga indikationer på att företagen såg volymen som den mest 

betydelsefulla framgångsfaktorn. (Augustson et al) 

Det var en stor fokusering på vilken storlek man uppnådde och som i sin tur skulle ge 

kostnadsfördelar. Lite längre fram i tiden upptäckte man sedan att det fanns vissa 

komplikationer med denna arbetsinriktning. Det visade sig att många upplevde att det 

vertikala integrerade systemet försvårade vissa moment och att det på längre sikt inte vara 

tillräckligt lönsamt. (Augustson et al) 

Detta gjorde att man började utveckla andra arbetsmetoder och man lade särskilt stor 

fokusering på konsumenternas förändrade beteende. Företagen blev mer medvetna om att man 

behövde bli mer flexibla och ge större valmöjligheter till konsumenten. (Augustson et al) 

Under de senaste tjugo åren har man däremot alltmer börjat inrikta sig på viktiga faktorer som 

värdeskapande och kunskap. Det har skett en förändring vad gäller fokusering på det man 

värdesätter mest. Tidigare var det produktionsprocessen som prioriterades numera är det 

istället den service som är kopplad till produkten som till exempel finansiering och tekniska 

förbättringar som ger det största värdet. (Augustson et al) 

När outsourcingprocessen var relativt ny på marknaden fanns det inte så många leverantörer 

att välj mellan för många företag. Då fanns det också en större risk att bli alltför beroende av 

leverantören. Idag ser marknaden däremot helt annorlunda ut då det finns många 

samarbetspartners för företagen att välja ibland. Det som dock företagen måste ha i åtanke är 

att det fortfarande är väldigt dyrt att byta leverantör och att det kan medföra vissa 

komplikationer inom den egna organisationen. (Augustson et al) 

Det är idag en helt annan syn på vilka funktioner som företagen själva bör bedriva internt för 

att kunna öka kundvärdet. Funktioner som till exempel datadrift och administrativa 

servicefunktioner anses numera som belastningar för företagen att sköta själva eftersom dessa 

begränsar rörelsefriheten och inte ger en tillräcklig kundtillfredsställelse. (Augustson et al) 

När ett företag ska ta ett beslut om att outsourca en viss del av sin verksamhet måste det också 

ta ställning till hur outsourcingrelationen ska vara utformad för företagets bästa. En del 

företag väljer att ha en viss distans i sin outsourcingrelation medan andra vill skapa ett nära 
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samarbete med sin partner. När detta ska bestämmas är det ofta bra att utgå från egenskaperna 

hos varje enskild aktivitet. (Augustson et al) 

 

 

 

 

2.2.4 Motivet 

Det bör även nämnas att motivet till outsourcing har en avgörande betydelse i vilken relation 

som bör bli aktuell. Om syftet till outsourcingen har ett rent kortsiktigt kostnadsmotiv är det 

mer lämpligt att ha en distanserad relation till leverantören. Om syftet däremot är inriktat på 

att få tillgång till kompetens finns det ett större behov att ha en nära relation. (Augustson et al) 

Det finns tydliga indikationer på att outsourcingprocessen både är en strategisk och kritisk 

operation. De företag som använder sig av detta arbetssätt har hittat en ny sofistikerad relation 

mellan kund och leverantör. Något som dock är värt att poängtera är att den personal som ska 

ha den närmaste kontakten med leverantören var outsourcingprocessen ska äga rum bör ha 

den träning och utbildning som krävs för att kunna upprätthålla relationen på bästa möjliga 

sätt. (Kakouris et al 2006) 

När ett företag ska besluta om att outsourca en eller flera funktioner från den egna 

verksamheten till en extern leverantör måste de noggrant tänka igenom vilka för- och 

nackdelar detta kan komma att medföra för företaget. Då detta beslut ska tas kan det var 

lämpligt för företaget att anlita en konsult som i sin tur kan avgöra om företaget behöver ta 

hjälp utifrån eller om man själva internt kan lösa de eventuella problem som har uppstått.  

Om ett företag ska köpa in en tjänst från en extern leverantör måste man vara helt säkra på att 

den egna personalen inte kan göra ett lika bra arbete själva. Företaget bör också känna till att 

man inte behöver outsourca en hel funktion från den egna organisationen utan bara de delar av 

den som de tror sig kunna tjäna mest på. Om detta sker tar också företaget en mindre risk än 

om man skulle outsourca ett större område av sin verksamhet. (Bragg, 1998) 

De företag som använder sig av outsourcing brukar oftast outsourca följande fem 

huvudfunktioner i sin verksamhet: (se figur nedan) 
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Det finns dock vissa nackdelar med outsourcing, de som ofta nämns är t.ex. att det kan bli ett 

ökat beroende av leverantörer. Det kan också leda till organisations- och 

kommunikationsproblem när aktiviteterna till tredje part ska förflyttas. Dessutom finns det en 

stor risk att konfidentiell information läcker ut. (Axelsson) 

När man ska genomföra en outsourcingprocess är det viktigt att se outsourcingen som ett sätt 

att förändra och skapa nya förutsättningar. Om resultatet ska bli lyckat i slutändan är det 

särskilt viktigt att man är noggrann med förberedelserna inför själva genomförandet. På detta 

sätt får man en god överblick över nuläget och en förståelse för vad man vill uppnå på längre 

sikt. (Augustson et al) 

Det finns även olika faktorer som är viktiga att beakta vad gäller själva outsourcingrelationen. 

En av de viktigaste faktorerna är att det finns ett förtroende mellan parterna och att man 

känner en naturlig trygghet i att kunna dela med sig viktig information till varandra. Det 

måste också finnas ett förtroende mellan parterna i varandras kompetens. Dessutom är viktigt 

att outsourcingrelationen utmynnar i en ömsesidig respekt för varandra och att man accepterar 

varandras integritet. (Augustson et al) 

En annan viktig fråga som är betydelsefull för ett outsourcande företag att ta ställning till är 

hur man ska planera och organisera sin beställarorganisation. Detta innebär i huvudsak ett 

KÄRNVERKSAMHETEN 
SOM FÖRBLIR I 
FÖRETAGET 

Delsystem, komponenttillverkning, 
material, råvaror, förnödenheter. 
TILLVERKNING 

Revisorer, tekniska konsulter, 
managementrådgivare, 
systemutvecklare, reklambyråer etc. 
KVALIFICERADE UPPDRAG 

Städning, transporter, 
restaurang, bevakning. 
LOKALA TJÄNSTER 

Mäklare, franchising, 
telefonförsäljning, 
återförsäljare, agenter, 
kundvård. 
FÖRSÄLJNING, 
MARKNADSFÖRING 

Driftcentraler, nätövervakning, 
kundstöd, call-centers, datorservice. 
DATORDRIFT 

Figur 2 Kärnverksamheten med fem olika viktiga outsourcingfunktioner. (Axelsson, 1998) 
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antal individer som kvarhålls i kundens organisation och vars arbetsuppgifter består i att vara 

beställare gentemot leverantören. (Augustson et al) 

En av de viktigaste funktionerna som en beställarorganisation har är att den fungerar som ett 

hjälpmedel för att köparen ska bevara och förbättra sin beställarkompetens. En 

beställarorganisation är också betydelsefull i det avseendet att den kan kontrollera relationen 

mellan leverantören och användarna runt om i kundens organisation. På så sätt blir det en 

tydlig skillnad mellan beställarorganisationen och leverantören. (Augustson et al) 

I vissa branscher där konkurrensen är stor bland leverantörerna finns det stora möjligheter för 

ett företag att dra nytta av detta när man ska inleda ett outsourcingsamarbete. Om antalet 

leverantörer är stort för en specifik produkt kan priserna pressas ner och detta gynnar således 

företagets egen verksamhet. Detta är något som har blivit allt vanligare under de senaste åren. 

(Ulrich et al) 

 

2.2.5 Användningsområden 

 

Det finns också olika sätt för ett företag att använda sig av outsourcing. Det går dels att göra 

en splittrad outsourcing vilket innebär att ett företag lägger ut en hel avdelning på samma 

gång som koordineringen av avdelningen blir kvar hos det köpande företaget. Ett företag kan 

även göra en integrerad outsourcing vilket betyder att ett företag lägger ut en hel avdelning till 

en och samma leverantör. (Axelsson 1998) 

Många företag har numera insett att det som inte direkt bidrar till kundnyttan och som andra 

personer kan göra bättre, billigare och effektivare kontrakteras ut till leverantörer utanför den 

egna organisationen. Att få den hjälp som behövs utifrån är väldigt värdefull för många 

företag och särskilt då den egna kompetensen är bristfällig inom vissa funktioner. Det finns 

olika teorier om varför outsourcing har vuxit sig så starkt. Många hävdar dock att 

omvärldsfaktorer som till exempel IT-utveckling och globalisering har legat till grund för 

detta. (Augustson et al) 

Ur ett outsourcingbeslutsperspektiv är det de relevanta kostnaderna som varierar beroende på 

om aktiviteten är utförd internt eller med hjälp utifrån. Det är däremot ofta väldigt svårt att 

bestämma de relevanta kostnaderna utifrån de aspekter som finns tillgängliga. (Ellram et al) 

För att få en framgångsrik outsourcing är det oerhört viktigt att det finns ett stort engagemang 

i genomförandet från både leverantörens och kundens sida. Det är också viktigt att ledningen 

ser till att minska den eventuella osäkerhet som ibland kan förekomma vad gäller införandet 
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av outsourcing. Många gånger kan det vara svårt för vissa medarbetare att anpassa sig till den 

förändringsprocess som skett och inse vilken roll man själv har i den ”nya” organisationen. 

De negativa konsekvenser som kan ske i samband med detta är att motivationen minskar 

bland personalen och att sjukfrånvaron ökar. (Augustson et al) 

För att kunna minska den oro som ovan har nämnts så är det oerhört viktigt att ledningen har 

en öppen och rak kommunikation med sin personal. Ledningen bör bland annat förklara vilka 

personliga konsekvenser som outsourcingen kommer att få för de anställda. (Augustson et al) 

Det kan också finnas en risk med att leverantören i framtiden kan få förändringar i sin 

verksamhet. Detta kan skapa vissa komplikationer för den som outsourcar till leverantören. 

Det kan ibland förkomma att leverantören blir uppköpt av ett annat företag som inte vill 

erbjuda andra företag sina tjänster. Det kan också förekomma att leverantören gör en 

strategiförändring vilket i sin tur leder till att de är tvungna att avstå att skriva under ett 

outsourcingkontrakt. (Bragg, 1998) 
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2.3  Leverantörsrelationer inom inköpet 

 

Leverantörsrelationer har blivit allt mer viktigare för vissa företag för att kunna konkurrera på 

marknaden. Det har också skett en stor utveckling på detta område där många företag har gått 

ifrån så kallade armlängds vilket betyder att köparen håller leverantören på avstånd till att 

utveckla en nära relation till dem.  Vi har i detta avsnitt valt att utgå från Kraljics modell 

Categories and strategies in the approach då den fungerar som grunden inom portfolio 

ansatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Partnering och traditionella leverantörsrelationer   

Partnering är en form av strategisk och kritiskt samarbete som krävs när företag ska utveckla 

avancerade produkter och på de marknadsområden där den teknologiska utvecklingen går fort 

framåt. Partnering innebär att företag oavsett storlek engagerar sig i att ha långsiktiga 

relationer vilka baseras på ömsesidiga överenskommelser med sina leverantörer för att uppnå 

bästa möjliga prestation. 

Det som skiljer den traditionella leverantörsrelationen och Partnering åt är bland annat att; 

företaget är inte själviskt utan samarbetar och har gemensamma intressen mellan köparen och 

säljaren. Företaget fokuserar inte bara på lägsta priset vid köp av tjänst/produkt, köparen tar 

även med sådant som förlust av good will ifall de skulle få en sen leverans i sina beräkningar. 

Lägsta priset är således inte det viktigaste vid ett köp. Köparen ställer kravet att kvaliteten ska 

vara säkerställd enligt Zero defects och TQM istället för att kvalitetskontrollera inkommande 

Figur 3 Categories and strategies in the Kraljic approach 
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gods. Företaget fokuserar på single sourcing och ifall inte detta går så minskar de på antalet 

leverantörer. Humphreys et al (2001) har gjort en liknande jämförelse som det går att se 

likheter med den ovangjorda jämförelsen av partnering och den traditionella relationen.  

Humphreys et al (2001) kallar den traditionella för fientlig och partnering för samarbetes 

partnerskap. Men den stora skillnaden mellan dessa typer av leverantörsrelationer är att 

företag som använder sig av partnering slutar att sätta för hård press på sina leverantörer som 

tidigare ansågs vara underlydande. Istället upprättar köparen långsiktiga samarbeten för att 

förbättra leveranserna och få lägre priser. Genom att arbeta med leverantörerna på detta sätt 

får de även innovation och bra kvalitet som komplement till det låga priset. 

 

2.3.2 Kritiska faktorer med partnering  

 

De fördelar som man kan dra nytta av med partnering är t ex när företaget spenderar mycket 

och har ett fåtal leverantörer. Fördelarna som partnering medför till köparen är att denna får 

strategiska fördelar genom att de delar information, löser problem tillsammans och att de har 

tillgång till deras teknologi. Det ger lägre kostnader genom att båda företagen samarbetar för 

att skära ner på kostnaderna och långsiktiga kontrakt som fokuserar på förbättrig och t ex 

säkerställer kvaliteten på tjänsten/produkten. De risker som finns i samband med partnering 

oavsett priset på tjänsten/produkten och på marknader där de teknologiska framstegen sker 

fort är viktiga att känna till. 

De problem som kan uppstå med partnering är t ex tillitsfullhet eftersom att leverantören 

också kan leverera till en konkurrent. Att avsluta ett sådant nära samarbete är inte lätt utan 

företagen ska ha en gemensam separations plan för att kunna skiljas på ett vänskapligt sätt. 

Personalens attityd måste också ibland ändras då de kan vara vana vid att ha en fientlig ton, 

detta är mycket viktigt för att samarbetet ska fungera. Faktorer som måste finnas för att en 

relation ska fungera är att båda vinner på samarbetet, det får inte finnas någon obalans i 

maktfördelningen och det får inte heller finnas några intressekonflikter.  

Relations typ matrisen fungerar som en under modell till Kraljics ovanämnda modell för att visa på 

hur bra förhållandena ser mellan parterna. 
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o Partner 

o Vän 

o Rival 

o Bekantskap 

 

Partnerskapsrelationer har ett högt 

ekonomiskt värde sammanlänkat med ett högt 

ekonomiskt mål och hög kompatibilitet. Parterna 

kan vara mycket beroende av varandra och en annan passande partner kan vara svår att finna, 

byteskostnaderna blir då mycket höga.  

Vän relationer har inget större ekonomiskt värde och det läggs inga stora resurser på att 

underhålla relationen.  Rivaler har låga gemensamma intressen och de väljer att vara själviska 

i relationen, detta är ett strategiskt val då det ekonomiska värdet är högt. Båda parterna gör 

affärer med varandra enbart för att de måste, parterna söker också aktivt efter andra 

alternativa handelspartners.   

Bekantskapsrelationer förekommer när det ekonomiska värdet av partnerskapet och de 

gemensamma intressena är låga. Denna relation kan fortgå under en lång period och minska 

den strategiska utsättbarheten. 

Dessa relationers värde är då en funktion av fyra faktorer: Kritisk(Criticality), 

Kvantitativ(Quantity), Utbytbarhet (Replaceability), Slack (S). RV står här för hur högt 

relationen värderas av säljaren/köparen. (Krapfel et al(1990)). 

Relationerna kan sedan delas in efter hur stor 

makt en av parterna har kontra hur stort 

gemensamt intresse denna har med den andra 

partnern. Väljer företag att kombinera denna 

modell med 

relationshanteringsmetodmatrisen får företag 

en inblick och förståelse om bl.a. hur 

maktförhållandena ser ut samt vetskapen om 

vilken typ av relation de ingår i och vad det är som kännetecknar just den relationen. (Krapfel 

et al 1990) 

Figur 4Relationship typ matrix 

Figur 5 Relationship Management Mode Matrix 
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Det som skiljer allianser och Partnering åt är att allianser är mer fokuserade på att uppnå ett 

ändamål som t ex att få strategiska fördelar. Allianser kan bildas i alla delar av Kraljics 

modell. Vi tar i denna del därför upp hur allianser fungerar i allmänhet. 

Allianser av det strategiska slaget har blivit mycket viktiga att använda sig av speciellt för 

tillverkande företag då missade leveranser kan få svåra konsekvenser. Detta har lett till att 

alltfler företag har valt att utveckla starka band till utvalda leverantörer med större 

förhoppningar om att uppnå en större effektivitet från sin relation. 

Japanska biltillverkare har genom att använda sig av strategiska allianser lyckats minska både 

produktionskostnader och transaktionskostnader. Transaktionskostnader kan de minska 

genom att köpa från färre leverantörer som kräver mindre resurser att hantera och 

produktionskostnader sänks bland annat genom att företaget får pålitligare leveranser. Studier 

har också visat på att leverantörsrelationer av denna karaktär ger parterna många kort och 

långsiktiga fördelar. (McCutcheon 1996) 

 

2.3.3 Purchasing och Supply Management 

 

Purchasing och Supply Management (PSM) spelar här enligt Zsidisin och Ellram (2001) som 

ett gränssnitt mellan organisationen och leverantören. PSM måste vid formningen och 

underhållet av alliansen vara en aktiv medverkande del om alliansen ska bli framgångsrik.  

PSM kan i detta avseende bland annat bidra med teknologi, ansvarsfullhet och information till 

alliansen. Ansvarsfullhet är en viktig faktor då personalen måste sträva mot att uppnå sina 

mål, mål som PSM annonserar ut. Ansvarsfullhet är också något som alliansen begär, får den 

inte detta kommer alliansen att få begränsad uppmärksamhet och försämras.  

Informationsteknologi är viktig för att parterna ska kunna överbrygga 

kommunikationssvårigheter. Det är också viktigt att parterna kan dela information i realtid 

obehindrat för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt, finns inte detta informationsflöde 

blir det svårt att forma alliansen. PSM är också delaktig i kostnadsfokuserade aktiviteter som 

är relaterande till leverantörsallianser. De utför bland annat aktiviteter som att försöka förestå 

leverantörens kostnader och mål kostnader. Detta förutsätter att leverantören är beredd att visa 

upp sina räkenskaper så att höga kostnadsområden kan identifieras och reduceras. Dessa 

aktiviteter måste vara överensstämmande så att man kan övervaka och utveckla sina relationer 

till leverantörerna. 
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En annan viktig faktor för en lyckad allians är att parterna har tillit till varandra och vågar dela 

information om nya idéer och teknologier. Tillit byggs upp över en lång period och ett 

felaktigt beslut från ledningen kan skada tron på företaget för en lång tid framöver.  Ifall det 

finns osäkerhet inom relationer ökar enligt Carr (1999) de så kallade transaktionskostnaderna 

som består av att det blir mer övervakning, koordinering och förhandlingar. Dessa kostnader 

får parterna alltid betala i form av förlorad tid med mera. 

Många relationer avbryts dock på grund av att vissa faktorer inte finns som tillit. Dessa 

faktorer rankas efter vad som är störst bidragande faktor till att en relation avbryts eller inte 

fungerar. Köparen och säljaren rankar på denna skala endast två faktorer på samma nivå, 

dessa är dålig kommunikation och ärlig planering. Detta innebär att båda parterna måste vara 

ärliga och det är även viktigt att man kan kommunicera med den andra partnern när de 

påverkas av en faktor eftersom att den andra partnern inte upplever den. (Gillingham 2003) 

Transaktionskostnadsekonomi är därför viktigt inom köpare-leverantör partnerskap. Företag 

måste då hantera sina relationer strategiskt för att minska dessa kostnader. Denna kunskap blir 

då mycket viktig när ett företag t ex måste kunna köpa rätt produkt vid rätt tillfälle och till rätt 

pris. Inköpsfunktionen måste då veta när det är passande att använda sig av en konkurrens 

eller samarbetes strategi när de utför inköpen. Detta medför mycket planering, ifall planerna 

är välutvecklade, implementerade på ett bra sätt och kontrollerade kommer de att bidra 

mycket till företagets framgång. 

När inköpen är koordinerade med sina leverantörer kan det bli en stor påverkan på de totala 

kostnaderna. Ett exempel på hur lönsamma långsiktiga relationer kan vara är arbetssättet som 

Ford började använda sig av. Som en del i TQM ingick det att Ford skulle ändra sina fientliga 

inköpsrelationer till samarbetes relationer. Det nya arbetssättet gav ett gott resultat, de nya 

relationerna gav dem viktiga konkurrensfördelar. Det är exempel som detta fall som gör att 

hypotesen att långsiktiga relationer ger bra intryck på företagets prestationer. (Carr et al 1999) 

2.4 Teknologiska samarbeten med leverantörer 

När ett företag fattat ett strategiskt inköpsbeslut om outsourcing måste man inse att detta 

påverkar hur organisationen kommer att arbete. Man börjar med att titta på vilka former av 

samarbeten och leverantörsrelationer som kommer att utmynna på grund av detta beslut. Vi 

har i denna del valt att fokusera vilket IT-stöd det finns att tillgå för att skapa en effektiv 

kommunikation och goda relationer till sina leverantörer.  
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2.5 IT-System 

Moderna IT-system (Informations Teknologi) är en bidragande orsak till att företag kan sätta 

upp elektroniska marknader. Med hjälp av Internet kan stora tillverkande företag 

kommunicera och handla med både deras kunder och leverantörer snabbare, mer effektivt och 

i större skala. Efter den stora euforin i början av 2000-talet har investerare nu intagit en mer 

realistisk hållning till vilka applikationer som är möjliga att utföra med e-handelslösningar. 

Det finns ett ökat intresse för dessa frågor framförallt från inköps, försörjning och högre 

chefer (Weele, 2002) 

 

2.5.1 Elektroniska marknader 

 

Elektroniska marknader gör det enklare att hitta och få anbud från passande leverantörer. En 

stor fördel är att leverantörsmarknaden på detta sätt blir mer transparent. En annan fördel är 

att stora företag på detta sätt kan frångå från traditionella leverantörsrelationer och istället 

hitta andra leverantörer. Moderna IT-lösningar gör nya typer av inköp möjliga ex elektroniska 

auktioner. Redan i dag hjälper IT till att genomföra transaktioner mellan organisationer utan 

mänsklig inblandning. För strategiska produkter och tjänster förespråkas ofta EDI (Electronic 

Data Interchange), detta på grund av frekventa transaktioner och integrationer och det faktum 

att automatiska MRP- system triggar inköpsorder. 

Programvaruagenter spelar en viktig roll för e-handel. Ett sådant program kan operera mer 

eller mindre självständigt, är kapabelt att lära sig själv (intelligenta agenter) och i vissa fall 

kan de röra sig över internet (mobila agenter). Dessa agenter används för att lokalisera sidor 

som erbjuder det bästa priset för en given produkt. De används också vid auktioner där 

agenterna oberoende av varandra deltar i budläggningsprocessen. Dessa agenter minskar 

kraftigt arbetsbördan för användarna som annars skulle tvingas lägga ner mycket tid på 

internetsökningar och att personligen behöva närvara vid auktioner (Weele, 2002). 

Sedan 1990-talet har insikten om samarbetets betydelse för framgång inom en 

leverantörskedja ökat (Barratt & Oliveira, 2001).  
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2.5.2 EDI, VMI, CRP, XML & RFID 

 

Tack vare modernt IT-stöd har nya typer av teknologiska samarbeten med leverantörer blivit 

möjliga. Användandet av EDI (Electronic data interchange) har gjort det möjligt för system 

som t ex VMI (Vendor management inventory) och CRP (continuous replenishment program) 

att slå sig fram. VMI innebär att leverantören är ansvarig för att kundens lager håller en viss 

nivå. De fyller själv på lagret när det behövs och får information om gällande lagernivåer och 

efterfrågan direkt från kundens affärssystem via EDI. Det är förmodligen det första system 

som bygger på fullständig tillit mellan leverantörer och kunder (Barratt and Oliveira, 2001). 

Dock är EDI komplicerat och dyrt att använda jämfört med många andra 

kommunikationsmetoder via interner som baseras på XML formatet (Stefansson, 2002)  

En annan ny teknologi är RFID- tekniken (Radio frequency identification). Den tros 

revolutionera många av leverantörskedjans operationer särskilt när implementeringen 

involverar samarbetspartners. (Prater m.fl., 2005) Den gör det möjligt att identifiera varje 

produkt med ett unikt serienummer, på så sätt kan företag spåra en specifik produkt genom 

hela leverantörskedjan. (Pramatari, 2007). 

Det finns även CRP/VMI-system för prognoser och orderförslag som bygger på ett 

webbaserat gränssnitt ungefär som WEB-EDI men med fler inbyggda funktioner. Det som 

kan säjas vara nyckeln till att sådana här system har börjat användas är enkelheten, den låga 

kostnaden och snabbheten med de nya webbaserade systemen som till skillnad från klassiskt 

EDI var dyrt, komplicerar och långsamt (Pramatari, 2007). 

I en anan studie tittar forskare på hur användningen av RFID (radio frequency identification) 

kan minska kostnader, öka servicegraden och erbjuder nya möjligheter att identifiera varje 

unik produkt. Fördelarna med RFID förväntas öka när de inte bara används lokalt i det egna 

lagret utan i hela försörjningskedjan från leverantör till slutkund. Studien visar på hur 

tekniken gör det möjligt för helt nya processer att etablera sig i försörjningskedjan som inte 

varit möjliga tidigare. T ex kan automatiserad prissättningen av varor på kortdatum för att 

försäljningen av dessa varor och minska spillet.  

 

2.5.3 Informationsutbyte 
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Det är viktigt med en central kontroll och support i utrullningen av den nya teknologin. 

Annars kan det bli en långsam process att ta till sig den nya teknologin och 

samarbetsmetoden. Det är viktigt att titta vidare på dessa frågor både ur ett tekniskt 

perspektiv, men också på relationerna mellan olika aktörer i försörjningskedjan. (Pramatari, 

2007) 

Industrin har i dag blivit allt mer specialiserad och företag ansvarar nu mera för sina 

kärnområden. Detta gör att det ställs allt större krav på informationsutbytet, företag emellan. 

Att ha en fungerande kommunikation är avgörande för att nå effektivitet i nätverkens 

aktivitetskedjor. Det finns många tekniska lösningar för informationsutbyte. Dock är det 

viktigaste informationsutbytet det som sker via personliga kontakter. 

Informationsöverföring påverkar även företagets ekonomi genom ett bättre utnyttjande av 

befintliga resurser, lägre kapitalbindning, minskad osäkerhet i efterfrågan och mindre behov 

av buffertar. 

En annan viktig aspekt är att skilja på olika komponenter i informationsutbytet. Olika 

komponenter har olika krav på personlig kontakt mellan kund och leverantör. Det gäller att 

identifiera vilka delar i informationsutbytet som kan standardiseras och skötas t ex med 

moderna IT-system. Den kunskapsuppbyggande och påverkande rollen måste dock 

huvudsakligen ske via personliga kontakter.  

En del företag har utarbetat specifika tekniska lösningar för att dela på viss information, t ex 

har SKF tagit fram en datoriserad produktkatalog – CADalogen, denna underlättar när kunden 

ska välja kullagerdimensioner. I konstruktion och utvecklingsfasen av ett projekt överförs en 

hel del ritningar och andra konstruktionsunderlag mellan kund och leverantör, en annan fördel 

är att leverantör och kund kan arbeta samtidigt med en gemensam konstruktionsuppgift i sina 

respektive CAD-stationer (Gadde & Håkansson, 1998). 
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Figur 6 Administrativt informationsutbyte. (Källa: Fredholm 1996:121) 

 

De informationsflöden som presenteras i figuren är av typen där möjlighet till standardisering 

föreligger. Mängden av uppgifter är gigantisk och beroendet dem emellan är starkt, ändringar 

i något av dessa system får konsekvenser för andra system. Att använda IT-system till detta 

ändamål leder till en ökad snabbhet i överföringen och till ökad säkerhet. 

 

2.5.4 Användbarhet 

 

En stor fördel med EDI är att information som en gång skrivits i systemet ”återanvänds” och 

automatiskt uppdateras i mottagarens system, därmed behöver man inte registrera den på nytt 

och risken för fel minskar . Som tidigare nämnts har användningen av EDI inte fullt nått den 
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spridning som varit förväntad. Det som bromsat utvecklingen är höga kostnader för 

etableringen av de tekniska lösningarna och låg datamognad hos användarna. Där har internet 

kommit att spela en allt viktigare roll för bärare av information. Många har tillgång till nätet 

och det är en billig metod att överföra information på, dock kan det vara ett problem att hitta 

rätt i det enorma informationsutbudet som finns på internet. EDI-lösningar fungerar bra 

mellan kund och en leverantör, men längre ner i kedjan till leverantörers leverantörer är det 

komplicerat och kostsamt att införa, vilket resulterar i långa ledtider och många fel. 

Det är viktigt att framhålla betydelsen av personlig kommunikation för inköps och 

konstruktionsarbete. Endast undantagsvis kan IT svara för merparten av informationsutbytet. 

Komplexiteten i varje enskild relation påverkas på två sätt av datoriserad kommunikation. 

Dels hjälper den till att hålla reda på en mängd detaljer rörande beställningar och leveranser. 

Dels ökar den genom att nya krav ställs på exakthet i leveranser och kvalitet. Införande av 

datateknik i en förbindelse gör också att anpassningen mellan parterna ökar, det gäller inte 

bara informationssystemen. När IT infördes i inköpsverksamheten trodde företag att de skulle 

bli mindre beroende av en leverantör, det har snarare blivit tvärt om beroendet ökar. IT:s roll 

är snabbhet och säkerhet informationsutbytet och vid hantering av de dagliga rutinbetonade 

informationsutbytena. De investeringar som måste göras i IT innebär att antalet motparter 

kommer att begränsas. Företag får tätare samarbeten med ett mindre antal leverantörer i 

stället. (Gadde & Håkansson, 1998). 
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4  Empiri 

4.1 Företagsbeskrivning Gavlegårdarna 

 

Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga 

bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 

lägenheter, 1 000 lokaler och 200 medarbetare.  Över 

30 000 människor bor i Gavlegårdarnas bostäder. 

Gavlegårdarna omsätter årligen 900 miljoner kr och 

har en balansomslutning på fyra miljarder kr. 

 

Gavlegårdarnas uppdrag är att erbjuda ett tryggt och 

trivsamt boende baserat på begreppet ”Hem för Dig”. 

Det innebär att de tillsammans med sina hyresgäster utvecklar det behovs anpassade boendet 

och satsar på teknik för framtiden som gör Gävle till en modern och attraktiv bostadsort. 

http://www.gavlegardarna.se/gg/ 2009-05-04 11:33 

2007 firade Gavlegårdarna 90 år som aktiebolag. De har under året nyproducerat bostäder 

arbetat med stadsdelsförnyelse och byggt ut bredbandet till att omfatta i stort sett alla 

bostäder. Tack vare försäljning  har de kunnat hålla en högre takt på underhållet av fastigheter 

än vad som tidigare varit möjligt. De har även intensifierat arbetet med bostadssociala frågor 

och satsat mycket på energibesparningar i linje med inriktning mot ett hållbart samhälle 

(Årsredovisning, 2007) 

Gavlegårdarna förändrar sig nu en aning för att stå väl rustade i framtiden med den förändrade 

samhällsutvecklingen. Det som de framförallt måste anpassa sig till är en åldrande befolkning 

med speciella behov och krav på sitt boende. Yngre människor som studerar allt längre och 

som därför har begränsade resurser att betala för sitt boende, de efterfrågar små lägenheter 

med hög teknisk standard. Även antalet singelhushåll ökar vilket ökar efterfrågan på mindre 

lägenheter. Familjer mitt i livet väljer oftast inte att bosätta sig i en traditionell trea eller fyra i 

något miljonprogramområde. Detta är förändringar och krav som Gavlegårdarna måste möta 

(Årsredovisning, 2007). 

 

 

 

Figur 7 Gavlegårdarnas Logotyp 

http://www.gavlegardarna.se/gg/
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Att visa miljöhänsyn har blivit allt viktigare för att skapa hållbara samhällen. Gavlegårdarna 

måste vara med och hjälpas åt för att säkra en god framtid för kommande generationer. Detta 

kommer att kräva nya idéer lösningar och åtgärder. Gavlegårdarna har valt fyra områden som 

man ska fokusera på för att nå dessa mål: 

• Människors sociala behov 

• Hållbar livsmiljö 

• Mångfald 

• Förnyelse av stadsdelar och bostäder 

Utifrån de samhällsförändringar och behov som beskrivits kommer Gavlegårdarna att styra 

sin verksamhet. Förhoppningen är att det kommer att göra en verklig skillnad och därmed 

bidra till en fortsatt bra och trygg utveckling för Gävle och Gävleborna (Årsredovisning, 

2007). 

4.2 Intervjusvar  

4.2.1 Outsourcing 

Gavlegårdarnas kärnverksamhet är att hyra ut bostäder. De lägger ut bl.a. telefoni, städning, 

plogning och ventilation på underleverantörer. Det skulle inte fungera utan dessa 

entreprenörer eftersom dessa har kompetens inom sina områden. Enligt respondenten 

outsourcas ungefär hälften av verksamheten medan resten av arbetet sköts internt av 

företagets 200 anställda. Gavlegårdarna har använt sig av outsourcing enda sedan 1908 då 

företaget grundades. Outsourcing används av olika skäl, ett är att de vill köpa till sig kunskap 

från olika företag som har rätt kompetens.  Ungefär hälften av verksamheten kan outsourcas 

men detta kan själklart utökas i framtiden. 

Avgörande vid val av partner för Gavlegårdarna är leverantörens förmåga att leverera tjänster 

av hög kvalité vilket påverkar kundernas förtroende för Gavlegårdarna. De har upptäckt att 

man måste vara duktiga på att skriva avtal och förhandla med entreprenören för att undvika att 

onödiga kostnader dyker upp. En risk med outsorcing för Gavlegårdarnas del kan vara att 

beroendet av andra ökar när de inte utför arbetet i egen regi. 

De satsar en del resurser på att utbilda leverantörerna. Vid fyra tillfällen om året anordnas 

träffar med underleverantörerna. Vid den första träffen berättar Gavlegårdarna om sina 

miljömål. Vid det andra tillfället redovisar de sina uppförandepolicy för sina leverantörer och 

betonar att de ska följa dessa. Vid det tredje tillfället redovisar de sin budget och ekonomi och 
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vid det fjärde tillfället berättar de om vilka projektplaner som förekommer och presenterar 

vilka arbeten som behöver göras framöver. Dessa informationsmöten uppskattas mycket av 

leverantörerna. 

Gavlegårdarna använde sig tidigare av endast en leverantör av städtjänster, men de upptäckte 

att de upptäckte att det blev för beroende av dem. Gavlegårdarna har därför valt att 

kontraktera flera städföretag. Man har idag avtal med ca 50 leverantörer för större inköp, men 

räknar man med alla mindre inköp också blir det flera 100 leverantörer. 

4.2.2 Leverantörsrelationer 

En anledning till att Gavlegårdarna väljer att ingå leverantörsrelationer är att hanteringen av 

kontrakten i upphandlingarna ska vara så rättvis som möjligt. Allting lyder under LOU. Enligt 

respondenten styrs man också av EU direktiv och får inte köpa något utöver detta.  

Man bygger sin modell på att det ska finnas insyn i relationen. Man ska också följa 

proportionalitetsprincipen som finns inom EU De har planer på att börja använda sig utav en 

viss riskanalys under en upphandling.  

När det gäller maktförhållanden är man beroende av konjunkturen. T ex är byggbranschen 

känslig för konjunkturen och vid högkonjunktur skjuter byggpriserna i höjden och det blir 

säljarens marknad. Generellt har man ett relativt stort inflytande över leverantörerna på grund 

av sin storlek. 

Respontendeten anser att de lägger ner lite för lite tid på att underhålla relationerna med sina 

leverantörer i dagsläget och har därför börjat lägga ner mer resurser på att underhålla dessa 

relationer. Gavlegårdarna lägger inte så stor vikt vid att analysera de potentiella riskerna med 

relationerna för att undvika förluster. Man har dock i högre grad börjat kontrollera fakturor för 

att se till så att de inte finns några onödiga kostnader på dem. De är noga med att få vad de 

beställt, men är inte nitiska på denna punkt. Gavlegårdarna bjuder också in sina leverantörer 

om de ser att det går dåligt för dem och utvecklar en plan för att lösa problemen. 

Att ta upp problem med leverantören är enligt respondenten en jobbig dialog att föra men det 

leder till att relationen förbättras. T ex kostnaden av handverktyg som togs med i kontraktet 

exklusivt men efter dialogen har de lärt sig att ta med detta i nästa avtal.  

Man sparar pengar men det är viktigare med en långsiktig relation. Gavlegårdarna har dock 

inte märkt att de har blivit utnyttjade på denna punkt då leverantörerna kan ”salta” fakturan. 
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4.2.3 IT och informationsdelning 

Gavlegårdarna använder sig av en webbplats på Inköp Gävleborg för att hantera anbud och 

avtal. De använder sig också av tjänsten Alego för anbud inom ramen av offentlig 

upphandling. För olika projekt som Gavlegårdarna driver har de servrar där arbetsorders ges 

till entreprenörer, leveransrapport går via webben och entreprenören rapporterar in via 

webben när arbetet är slutfört. På detta vis sparas mycket tid. 

Gavlegårdarnas hyresgäster har möjlighet att välja bland olika produkter via internet. Där 

finns bl.a. tjänsten ”Mina sidor” där kunden kan få information om fakturor, elförbrukning 

samt göra beställningar av tjänster. Gavlegårdarna har även utarbetat en ”unik” 

bredbandstjänst som kan kopplas in enbart på några minuter. Allt detta är faktorer som gör 

Gavlegårdarna mer effektiva, hjälper dem att höja kvalitén och spara tid. Investeringarna i IT-

system ligger i mångmiljonklassen, men det är väl investerade pengar eftersom det leder till 

lägre administrativa kostnader. 

En teknisk innovation som gavlegårdarna tror mycket på är de elektroniska taggar samt 

elektroniska namntavlor som införts i en del fastigheter. Dessa har blivit mycket uppskattade 

av hyresgästerna samtidigt som kostnaderna minskar jämfört med traditionella låssystem, 

detta system leder också till minskade inbrott. Även för entreprenörerna är detta positivt då de 

ska gå in i lägenheter på diverse jobb eftersom taggarna kan programmeras så de bara har 

tillgång till lägenheten en viss tid vilket skapar en trygghet för hyresgästen. Driftstyrning av 

undercentraler för värme och vatten kan med den nya tekniken fjärrstyras via ip-nätet. Detta 

sparar mycket pengar framförallt för fastigheter på längre avstånd från Gävle t ex Norrsundet. 

Trenden för införandet av dessa system är ökande, men det går inte så fort som man först trott.  

Moderna IT-system kan naturligtvis innebära en del risker. Kundens integritet skulle enligt 

respondenten kunna kränkas när tillgång finns till information om när en specifik tagg har 

användts och därmed kan se vilka tider en person är hemma. Denna information skulle om 

den kom i orätta gränder att kunna utnyttjas till att t ex planera inbrott. Eftersom 

Gavlegårdarna också tillhandahåller bredband är det också aktuellt med sparandet av kunders 

ip-adresser. Även leverantörerna kan skada Gavlegårdarnas anseende. Om en viktigt partner 

missköter sig t ex tv-leverantören eller leverantören som programmerar taggarna kan 

kundernas irritation komma att rikas mot Gavlegårdarna. 
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5 Föregtagsbeskrivning Gävle energi AB 

Gävle energi AB grundades 1892 och hette vid den tidpunkten ”Gefle Elektriska 

Belysningsaktiebolag”. Det var grosshandlaren Sten Nordström som var upphovsmannen 

bakom företaget och han ägde även Hagaströms Tegelbruk varifrån man hämtade kraften. 

Elproduktionen i Sverige var vid denna tidpunkt 

väldigt liten jämfört med idag och det fanns 

endast två orter i Sverige som hade anläggningar 

med transformatorer, nämligen Bollnäs och 

Motala.  

Under 1900-talet var det sedan en ganska snabb 

utveckling vilket bland annat innebar att nya 

kraftstationer byggdes, att man gjorde en 

övergång från lik- till växelström och att man 

introducerande och utvecklade fjärrvärmen. Idag satsar företaget en hel del resurser på att 

bland annat bygga ut bredbandet, elhandel och fjärr- och närvärme. (Gävle energis hemsida). 

Företaget har också under de senaste åren påbörjat ett nära samarbete med regionens 

energibolag och man har också planerat att starta ett samägt bolag. Detta bolag kommer att få 

namnet Samkraft AB och ha sitt huvudsäte i Söderhamn. Gävle energi har också sedan början 

av 2000-talet satt igång ett utvecklingsprojekt för att utveckla sina affärssystem och 

affärsprocesser. Företaget har investerat totalt cirka 30 miljoner kronor i detta projekt, vars 

namn är DOOIt. Gävle energi har även arbetat en hel del med att minska sitt oljeberoende 

vilket också är en utav deras viktigaste punkter i deras miljöarbete. De ställer också vissa krav 

på de kunder, företag, leverantörer, myndigheter och organisationer som man samarbetar med 

när det gäller övergripande miljöfrågor. (Gävle energis årsredovisning 2007) 

Företaget har också försökt anpassa sin verksamhet utifrån de klimatförändringar som har 

skett under de senaste åren. Man har bland annat satsat stora resurser på projektet Gavlekyla 

som bland annat erbjuder en komplett komfortslösning för kontors- affärslokaler när det gäller 

köp av kyla. Tanken är att man i första hand ska ta kyla från Gavleån och sedan bygga ut nätet 

i centrala Gävle norr om ån. (Gävle energis hemsida) 

Det finns flera ekonomiska fördelar med Gavlekyla som till exempel att man som kund enbart 

betalar för den kyla som förbrukas. Man får också en möjlighet att minska sin kapitalbindning 

och slippa återkommande investeringar. Dessutom sjunker drift- och underhållskostnader 

genom färre egna maskiner. (Gävle energis hemsida) 

Figur 8 Gävle energis huvudkontor 
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5.1 Intervjusvar 

5.1.1 Outsourcing 

Gävle energi AB:s kärnverksamhet är el, värme och kyla. Den främsta fördelen med 

outsourcing är enligt respondenten att företaget har möjlighet att uppnå effektivare processer. 

Det som företaget outsourcar i första hand är läckor och underhåll. Respondenten berättar 

också att Gävle energi under en lång tid har hyrt in konsulter för projektledning. Det som är 

företagets huvudsakliga anledning till att använda sig av outsourcing är enligt respondenten 

att företaget inte har tillräckligt med kompetens för att klara av alla arbetsuppgifter inom 

verksamheten själva. Tanken är också att företaget ser outsourcing som ett sätt att kunna 

effektivisera den egna organisationen ytterligare.  

Ett annat skäl till outsourcing som är minst lika viktigt att beakta som det ovan nämnda är att 

företag har möjlighet att göra en hel del kostnadsbesparingar. Det kan många gånger vara 

billigare att lägga ut vissa tjänster till en extern part. Gävle energi upplever att man på så sätt 

får en möjlighet att fokusera mer på sin kärnverksamhet och utveckla den. Företaget har enligt 

respondenten alltid haft entreprenader kopplade till verksamheten. Det som Gävle energi 

upplever är viktigt och avgörande när man ska välja att samarbeta med en partner är att 

kvalitén måste komma i första hand. Respondenten är också noga med att poängtera att även 

priset är en viktig faktor när man ska besluta om ett samarbeta eller inte. 

När det gäller företagets syn på att främja leverantörssamverkan är respondenten av den 

uppfattningen att alla har en möjlighet att vara en leverantör åt Gävle energi. I dagsläget har 

de cirka 50 leverantörer med ramavtal men också ett antal mindre leverantörer. I framtiden 

har företaget en ambition att minska antalet leverantörer.  

Respondenten tror att om antalet leverantörer blir en aning lägre så får också företaget en 

större möjlighet i framtiden att ta bättre hand om relationen till dessa. Det finns ur företagets 

perspektiv alltid en strävan efter att bygga upp en förtroendeingivande långsiktig relation till 

sin leverantör. Företaget vill se till att kommunikationen till leverantörerna är god för att på så 

sätt kunna försäkra sig om att outsourcingrelationen blir så effektiv som möjlig. 

Företaget använder sig av single sourcing inom flera områden i sin verksamhet och i de fallen 

ser de just nu ingen vinning i att använda sig av flera leverantörer. Respondenten berättar 

bland annat att företaget bara har en storleverantör när det gäller el-material. Det är relativt 

svårt för företaget att i dagsläget avgöra hur mycket av den egna verksamheten som kan 

outsourcas men den generella uppfattningen är att man inte vill outsourca för mycket. Det 
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finns alltid en risk att företaget blir alltför beroende av sina levarantörer. 

5.1.2 Leverantörsrelationer 

En av huvudorsakerna till att Gävle energi väljer att ingå leverantörsrelationer är att man vill 

satsa på långsiktiga samarbeten. Man vill också genom detta öka möjligheterna till att sänka 

kostnaderna. Företaget använder även olika typer av portfoliomodeller för att hantera sina 

leverantörer. Dessa används i första hand till att se på svårighetsgrad och konkurrens. 

När det gäller maktförhållandena i sina relationer till leverantörerna så berättar respondenten 

att Gävle energi är väldigt stora inom Gävle regionen, de har en sorts beroendeställning rent 

geografiskt. Respondenten berättar också att företaget märker av konjunkturen men de är inte 

lika utsatta som de privatägda företagen då man själva ägs av kommunen. 

5.1.3 IT och Informationsdelning 

Gävle energi använder sig av ett affärssystem från IBS som är relativt nytt. Detta system har 

enligt respondenten funnits i cirka tre år. Inköpet är en del av detta affärssystem som bland 

annat används till upphandlingar. Respondenten vill också poängtera att detta IT-system är 

väldigt viktigt för att samarbetet med leverantörerna ska fungera bra. 

Företaget ser IT-systemet som ett enhetligt sätt att arbeta på och ger en möjlighet till en 

enklare uppföljning av olika projekt. Enligt respondenten är IT-systemet ett bra stöd för olika 

delar av verksamheten. Det underlättar till exempel för inköpare vid uppföljning av pris och 

kvalitet. I dagsläget begär de att alla anbud ska vara skriftligt men i framtiden är målet att 

många anbud ska skötas elektroniskt. 

Respondenten berättar också att de mot vissa leverantörer har direktkontakt genom sitt 

affärssystem. Affärssystemet genererar till exempel en XML fil vid köp från leverantörer 

såsom Elektroskandia av el-komponenter och faktureringen för detta sker också med E-

faktura. Företaget har även ambitionen att bygga ut detta nät mot fler leverantörer. 

De risker som företaget upplever med ett ökat IT-samarbete med leverantörerna är bland 

annat att kraven på ledtider och missvisande siffror kan komma ut. De upplever också en viss 

rädsla för att känslig information skulle kunna komma olika konkurrenter till nytta. Företaget 

anser också att det finns både för- och nackdelar med att använda sig av konsulter. De medger 

att det kostar en hel del pengar men det sparar också stora kostnader för det stöd de får och 

känner därför att investeringarna betalar sig. 
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6 Företagsbeskrivning Korsnäs 

 

År 1855 grundades Korsnäs Sågverks 

Aktiebolag i Falun av företagare från 

Gävle. Man byggde en 10 mil lång 

järnvägsförbindelse mellan sågverket i 

Falun som producerade trävaror och 

fraktade sen dem med tåg till hamnen i 

Gävle.  

Efter ett tag ansågs detta vara för 

besvärligt och 44 år efter att verksamheten startat valde ledningen att flytta sågverket till 

Gävle. Platsen där det gamla sågverket skulle etableras var Bomhus söder om Gävle. 

Sågverkets uppgift var att såga bräder och plank, med tiden väcktes ett intresse för spillet och 

1910 byggdes en sulfitfabrik. Sulfitfabriken kunde då ta hand om avfallet och omvandla det 

till pappersmassa. 1926 valde de att investera i en pappersmaskin och 1960 valde de att 

utveckla produkterna så att de fick en högre förädlingsgrad, de gick då från att producera 

konjunkturkänsliga varor till högkvalitativa nischprodukter. Antalet högförädlade varor har 

sedan dess stigit från 1965 ha varit 15 % till att 1985 vara 85 % av det som produceras. 

Leveranserna av trä till Korsnäs industrier sköts av Korsnäs Skog. Detta arbete kan de utför 

genom avverkningsrätter, leveransvirke samt genom att importera, köpa och byta virke. Idag 

har Korsnäs 1900 anställda och ägs av Investment AB Kinnevik. Förutom kartongfabriker i 

Gävle har de också en anläggning i och Frövi. Korsnäs har också ett Massabruk i 

Rockhammar som har en produktions kapacitet på ca 1 miljon ton. Gävle och Frövi 

producerar tillsammans 1,1 miljoner ton kartong och pappersprodukter vilket gör Korsnäs till 

världens näst största tillverkare av vätskekartonger och tredje störst på White top kraftliners. 

 

Utöver dessa produkter producerar de också kraftpapper och säckpapper. Enligt Korsnäs är 

det deras omfattade kompetens, gedigna kunnighet och avancerade teknologi som har gjort att 

de har kommit dit de är idag. Korsnäs strävar också efter att ha nära partnerskap och 

långsiktiga relationer med kunderna som är grundade på ömsesidiga utbyten och förtroende 

för att bidra till deras resultat och effektivitet.  

Figur 9 Korsnäs Gävle 
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6.1 Intervjusvar  

6.1.1 Outsourcing 

Korsnäs i Gävle har som huvuduppgift att producera nyfiberbaserade produkter och utveckla 

dessa i samarbete med sina kunder. Utöver deras kärnverksamhet köper de  

t ex in tjänster av typen total entreprenad bland annat, t ex när de köper in ved samt tjänsten 

att lastbilschauffören lastar in i båten direkt. På detta sätt slipper de ett mellanled i processen. 

De använder sig också av outsourcing när det gäller städning, restaurang och parkförvaltning 

(Pirab). Korsnäs har använt sig av outsourcing under ett tiotal år. 

Anledningen enligt respondenten till att outsourcing används är att tidigare stod Korsnäs för 

all personal vilket var ganska ineffektivt pga. att det medförde till exempel sjukfrånvaro och 

sociala kostnader. De har minskat antalet personal tack vare outsourcingen och de kan nu 

konkurrensutsätta dessa tjänster istället och på så sätt få högsta kvalitet till lägsta pris. Det 

finns enligt Mikael potential för att outsourca ytterligare aktiviteter. 

Det viktigaste som avgör vid valet av vilken partner som de ska samarbeta med är att 

företaget måste vara av ekonomisk stabilitet och ha den rätta yrkeskunnigheten och 

drivkraften. Det är också viktigt att företaget upprätthåller sin en god service. 

Enligt Mikael har deras outsourcing fungerat ganska bra de har bara märkt av några nackdelar 

som t ex att priset har varit lite dyrt och att leverantörerna kan missköta sig. 

När de har blivit missnöjda har de till exempel bytt städbolag vid enstaka tillfällen. De utför 

kontinuerliga uppföljningar av leverantörens prestationer för att undvika mer missöden. De 

har också märkt att priset för outsourcing var ganska högt i början men har sedan gått ner pga.  

konkurrensen. För att främja leverantörssamverkan försöker de alltid eftersträva en win-win 

situation för att ha nöjda partners. De ska utvecklas tillsammans och bolla idéer gratis. Vid 

inköp av vissa  

produkter/komponenter väljer de att bara använda sig av single sourcing (Att köpa av endast 

en leverantör). Till exempel när det gäller natriumlut där det inte finns så många leverantörer. 

Därför har de valt att satsa på en enskild leverantör eftersom de köper så stora mängder av 

detta. De får då bra kvalitet och pris som går mot råvarubörsen. Detta kan också enligt 

respondenten leda till en långsiktig relation. 

Korsnäs har idag cirka 3000 aktiva leverantörer varav många av dessa är mindre leverantörer. 

Antalet huvud leverantörer har varit många fler och de har nu skurit ner ganska kraftigt på 
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antalet huvudleverantörer (cirka 60 %). Antalet riktigt stora leverantörer som de har idag är 

cirka 300-500 st. 

 

6.1.2 Leverantörsrelationer 

Huvudorsaken enligt respondenten varför Korsnäs väljer att ingå leverantörs relationer är att 

de på ett bättre sätt ska kunna påverka leverantören. Det blir då mycket lättare att få ut det 

man vill ha av en produkt eller en tjänst genom att t ex modifiera den.  

En portfolio modell används också för att lättare kunna hantera leverantörerna. Denna modell 

används vid strategiskt viktiga inköp. Enligt respondenten har det blivit lättare för dem att 

fördela resurserna med avant modellen, speciellt i projekt men modellen är tidskrävande. Det 

har också blivit lättare för dem att göra avtal med leverantörerna eftersom att denna modell 

leder till leverantörerna bjuds in och på sätt får de en bra prisbild mycket viktig. 

Korsnäs är relativt stora inom pappersindustrin främst inom området dryckes förpackningar 

vilket gör att de har mycket att säga till om på den lokala marknaden där de kan sätta press, 

enligt respondenten undviker man att pressa dem för hårt. För att få ut fördelarna ur 

relationerna väljer de att bjuda in leverantörerna låta dem genomgå urvals process där de 

sållar bort leverantörerna efterhand. Tillslut har de fått fram en leverantör som kan erbjuda 

bästa pris och kvalitet.  

Enligt respondenten har de en ganska tuff attityd i sina relationer de bjuder på lunch ibland 

men i så fall på deras egen restaurang, de är mycket restriktiva med restaurang besök med 

mera. Det har enligt honom skett ett generationsskifte på denna punkt, de anser nu att de inte 

har tid med dessa aktiviteter. 

För att undvika förluster analyserar de anställda de potentiella riskerna genom att låta ett 

företag i London göra en djupgående analys av leverantörernas ekonomi samt att de är snabba 

med att påpeka brister i leverantörens leverans. Genom att utföra detta arbete har de enligt 

respondenten rent ekonomiskt märkt att de får bättre priser och kvalitet p.g.a. att de har en 

öppen dialog med leverantörer.  
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6.1.3 IT och Informationsdelning 

För att samarbetet med leverantörerna ska fungera tillfredställande använder sig de t ex av it 

system som Mail och Exelsammanfattade filer. De använder sig också utav leverantörers 

hemsidor för att lägga ordrar med mera. Korsnäs har ett eget datasystem för prissättning, en 

prisfil skickas till de 19 leverantörerna (som är med i detta system) via EDI med hjälp av 

Visma (som är ett konsultföretag som Korsnäs anlitat) som översätter informationen så att det 

ska passa varje leverantörs datasystem språk. Information skickas tillbaka från leverantören 

och konverteras tillbaka så att Korsnäs kan läsa det. 

Enligt respondenten är det dock enligt honom inte jätteviktigt i dagsläget med IT system för 

att samarbetet med leverantören ska fungera, man använder sig fortfarande av fax och alla 

fakturor skannas. Han anser inte att de finns någon fara i informationsdelningen då 

leverantörerna vet vilken information som de kan dela med sig av och vilken som bör hållas 

hemlig. 

Han ser dock att det finns ett ökat behov av att upprätta IT system. Till exempel försöker de 

att hitta ett gemensamt arbetssätt för de båda fabrikerna eftersom det i dag körs på två helt 

olika system. Detta kan dock kosta 10-tals miljoner för att datorerna ska fungera men det är 

väl värt investerade pengar. Deras IT system är enligt respondenten mycket kostsamma bl.a. 

får de betala för licenser och underhåll av företagets IT-system. De  har också en egen IT-

avdelning som naturligtvis inte är gratis.  
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7 Företagsbeskrivning Inköp Gävleborg 

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har funnits sedan 1 september 2007 då Gästrike Inköp 

och Inköp Hälsingland slogs ihop. Inköp Gävleborg är 

en upphandlande myndighet som genomför 

upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig 

upphandling). Man ger även stöd och rådgivning åt 

kommunens olika förvaltningar och bolag. De 

kommuner som tillhör Inköp Gävleborg är: Gävle, 

Hofors, Ockelbo, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall, Nordanstig samt 

Älvkarleby kommun. 

Det finns en förbundschef för kommunalförbundet och det beslutande organet är direktionen 

som är sammansatt av utsedda politiker från alla medlemskommunerna. Beslutanderätten är 

delegerad till personal i kommunalförbundet enligt fastställd delegationsordning. En del 

områden behandlas inte av Inköp Gävleborg: Byggentreprenader, Tjänsteupphandling som 

utbildning, hälso- och sjukvård samt socialtjänst, tjänster inom kultur, fritids, 

idrottsverksamhet samt viss direktupphandling. Inköp Gävleborg omfattas av LOU och 

grundprinciper i EG-rätten. Dessa regler är till för att främja:  

(1) Likabehandling, med detta menas att alla ska ha samma förutsättningar att lämna anbud.  

(2) Ickediskriminering, handlar om att inte gynna lokala företag och inte heller missgynna 

utländska aktörer.  

(3) proportionalitet, betyder att det ska finnas samband med och stå i rimlig proportion till vad 

som upphandlas. 

(4) Transparens, betyder att det ska vara öppet och tydligt samt förutsägbart. 

(5) Ömsesidigt erkännande, är ett intyg eller certifikat av myndigheter i EU-land. 

 

Upphandlingarna inom Inköp Gävleborg följer en speciell cykel: Förberedelser, Annonsering, 

Öppning, Kvalificering, Utvärdering, Beslut, Avtal, Leverans Avrop samt Uppföljning. 

Direktupphandling kan ske med ett förenklat förfarande om upphandlingen har ett lågt värde 

eller om det finns synnerliga skäl för detta. Det följer ett mindre antal steg. (1) Man utvärderar 

inkomna anbud, (2) upprättar beslutunderlag, (3) tilldelningsbeslut till samtliga anbudsgivare, 

(4) skicka beställning. Värdet på en direktupphandling varierar i dagsläget mellan de olika 

kommunerna (Inköp Gävleborgs hemsida, access 2009-05-04). 

Figur 10 Inköps gävleborg Logotyp 
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7.1 Intervjusvar 

7.1.1  Outsourcing  

Inköp Gävleborgs kärnverksamhet är upphandlingar. De största outsourcade tjänsterna inom 

Inköp Gävleborg är maten och äldreomsorgen. Maten till skolorna och äldreboenden drivs 

helt i privat regi av Sodexo. Man köper in en färdig måltid, på andra ställen gäller inköpen av 

mat främst olika ingredienser. Äldreboendena sköts både i privat och i kommunal regi.  

Inköp Gävleborg har använt sig av outsourcing under ca 10 års tid. När det gäller motiven och 

den huvudsakligen anledningen till att använda sig av outsourcing så medger respondenten att 

det dels beror på politiska beslut och dels på de ekonomiska aspekterna. När det gäller maten 

var det helt ett politiskt beslut. Storköket var slitet och behövde moderniseras. 

Målet med outsourcing är att uppnå kostnadsreduceringar. Detta görs genom att man 

konkurrensutsätter verksamheten och kan spela ut olika leverantörer mot varandra för att på så 

vis uppnå lägsta möjliga pris. Respondenten tror att kommunerna har möjlighet att lägga ut 

betydligt mer av sin verksamhet i framtiden.  

Det som är avgörande för Inköp Gävleborg vid valet av partner är framförallt långsiktigheten. 

Det är också viktigt att partnern ska ha en stabil ekonomi och den rätta erfarenheten. 

Respondenten känner att man inte vill bli alltför beroende, de vill inte tappa den egna 

kompetensen i allt för stor utsträckning. Samtidigt är det viktigt med en bra 

konkurrenssituation på marknaden. De upplever att man inte ska lockas för mycket av lägre 

kostnader utan detta ska göras med sunt förnuft, annars finns det risk för att man kan bli 

alltför låst. En privat aktör måste hela tiden förses med arbete, annars kan denna inte bedriva 

sin verksamhet på ett lönsamt sätt.  

En stor fördel med outsourcing är att man frigör mer egna resurser till andra områden, man 

kan koncentrera sig på kärnverksamheten och det blir billigare. Man främjar 

leverantörssamverkan genom att man är ute hos företagen och berättar om sin egen 

verksamhet. Man har en ambition om att vilja vara med på minimässor och seminarier längre 

fram i tiden. Inköp Gävleborg använder sig av single sourcing i viss mån. Ett exempel är 

standardprodukter såsom pennor och suddgummin som köps av en enda leverantör. De strävar 

efter att ha en enda leverantör för kontorsmaterial till alla kommuner. På detta sätt kan man 

göra stora besparingar på längre sikt tack vare större volymer fås bättre inköpspriser. I 

dagsläget har man ca 4000 leverantörer varav ca 1000 med ramavtal. I Framtiden finns det en 

ambition att minska framförallt de mindre leverantörerna och minska antalet köp som inte 
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använder befintliga avtal (avtalstrohet). Tanken är att försöka behålla ungefär samma avtal av 

leverantörer som i dag med ramavtal. 

7.1.2 Leverantörsrelationer 

Det är framförallt behovet av att köpa in en vara eller tjänst som styr leverantörsrelationerna. 

Man använder sig av Kraljics inköpsmatris för att bestämma hur man ska förhålla sig vid 

inköp av olika sorts varor och tjänster. De har precis börjat använda denna modell. Det är för 

tidigt att i dagsläget se några effekter av modellens påverkan, men detta kommer att kunna ses 

på lite längre sikt. 

På Inköp Gävleborg lägger man inte ner så mycket resurser på att underhålla relationerna. 

Däremot har man en ambition att göra detta så småningom. I själva upphandlingsskedet sker 

det dock en del. Det är framförallt i förberedelsefasen som Inköp Gävleborg lägger ner 

resurser på att analysera de potentiella riskerna med relationerna, för att på så vis undvika 

förluster. Vilka krav som ska ställas på leverantören är det mest väsentliga aspekterna. 

Respondenten har inte märkt av någon klar förbättring i företagets prestation gällande hur 

man analyserar relationerna med leverantörer. Man har alltid jobbat på det sättet så det blir 

ingen större skillnad. De företag som sållas bort är också de som man märker inte klarar av 

alla de olika moment som efterfrågas.   

  

7.1.3 IT och informationsdelning 

Inköp Gävleborg använder sig av ett upphandlingssystem via hemsidan. Man lägger upp filer 

i word, excel och pdf format på hemsidan för att informera leverantörer om kommande 

upphandlingar. I dag skickar leverantörerna in anbuden i pappersform, men från och med 

september kommer även dessa att skickas in i elektronisk form. Man har även planer på 

elektroniska beställningar, detta är på försöksstadiet just nu och kommer att introduceras 

några år framåt i tiden för hela länet.  

Man är naturligtvis intresserad av konkurrens inom inköp Gävleborg. IT är ett bra arbetssätt 

för att nå ut till många aktörer. Dock är det så att en del mindre branscher inte har utvecklat 

detta så bra t ex snöröjningsentreprenörer. Detta gör att kommunikationen med dessa blir mer 

tidskrävande. Detta är något som håller på att förändras och man försöker få fler leverantörer 

att arbete enligt denna modell. 

De gör upphandlingen först som sedan resulterar i ett avtal. De är inriktade på själva offerten 

och sedan tar respektive kommun över ansvaret. Det är framförallt två verktyg som är på 
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frammarsch i dagsläget. Dessa är elektroniska beställningar samt verktyg för beslutsstöd som 

respondenten anser mycket viktiga för verksamheten.  

Risker inom IT ligger inte i själva tekniken utan riskerna ligger i att en del hamnar utanför om 

de inte kan ta till sig den nya tekniken. Det är inte bra om många leverantörer hamnar utanför. 

IT-systemen är inte dyra i dag, de är kostnadseffektiva. Det finns betydligt mer stöd för dessa 

idag och goda möjligheter att knyta upp leverantörer. 
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8 Analys 

8.1 Analys Outsourcing 

De fyra företag som vi har besökt har alla gemensamt att de outsourcar vissa delar av sin 

verksamhet. Det som vi kan konstatera efter att ha varit på dessa företag är att det vanligaste 

motivet till outsourcing, nämligen kostnadsreducering enligt litteraturen, inte alltid var 

huvudskälet till varför man väljer att outsourca.  

 
Det vanligaste skälet till outsourcing var att man helt enkelt inte hade den rätta kompetensen 

inom den egna organisationen för att klara av dessa arbetsmoment. Något som också var en 

vanlig orsak hos de flesta av de intervjuade företagen var att de ville bli mer flexibla och att 

kunna fokusera mer på sin kärnverksamhet. 

Detta är som vi ser det en klar och tydlig koppling till teoridelen i vårt arbete där dessa motiv 

finns presenterade. Det som vi framförallt upplever efter att ha tagit del av den information 

som vi fått från företagen är att de inte vill bli alltför begränsade i sitt arbete på grund av för 

många arbetsuppgifter. 

Att få den tid som behövs för exempelvis kärnverksamheten är oerhört viktig för samtliga 

företag som vi ser det. Dessutom får vi en känsla av att företagen vill få mer tid för sina 

kunder genom att använda sig av outsourcing. Kunderna förväntar sig hela tiden att företagen 

har en hög service och är anpassade efter deras behov. Detta gör att det är oerhört viktigt för 

företagen att få mer tid för just dessa områden. 

Det framkom också vid några av intervjuerna att man upplevde att vissa problem minskades 

kraftigt genom användandet av outsourcing. Detta handlade främst om personalproblem som 

exempelvis sjukfrånvaro och samarbetsproblem mellan vissa medarbetare. 

Vi upplever också att när ett företag ska ta ett beslut om att outsourca en viss del av sin 

verksamhet eller inte så kan det många gånger vara helt avgörande vilken situation företaget 

befinner sig i. Andra aspekter såsom företagets storlek och vilka resurser som finns att tillgå 

är också faktorer som vi tror kan spela en ganska stor roll i sammanhanget. 

Något som vi också upplever att de fyra företagen har gemensamt är att alla ser en möjlighet 

att inte ha för mycket personal i sin organisation genom outsourcandet. Man vill se till att inte 

få en alltför stor personalstyrka som i sin tur ger stora kostnader för företaget. Det kan också 

bli ett problem med att hitta personer med den kompetensen som krävs för alla de tjänster som 

företagen behöver ur ett geografiskt perspektiv. 
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Företagen vill givetvis att tjänsten som man outsourcar ska bli så billig som möjlig däremot är 

alla fyra företagen överens om att det är själva samarbetet med entreprenören och att tjänsten 

utförs på ett så bra sätt som möjligt som är det mest väsentliga. I slutändan är det viktigast att 

själva outsourcingen skapar värde för både företaget och leverantörerna. 

Två utav de intervjuade företagen, Gavlegårdarna och Inköp Gävleborg, upplever att den 

största risken med att outsourca en viss del av sin verksamhet är att man kan bli alltför 

beroende av den leverantör som man outsourcar till. Dessa företag känner också att man inte 

riktigt får den kontroll och översikt på arbetet som man i normala fall skulle få om man 

utförde arbetet själva. 

Ett av de intervjuade företagen, Korsnäs AB, har upplevt vissa problem med samarbetet med 

några av sina leverantörer. Dessa problem har till stor del handlat om att leverantörerna har 

misskött någon del i utförandet av arbetet eller att priserna har blivit alltför dyra. Enligt vår 

mening kan det vid dessa tillfällen vara bra om man som företag för en kontinuerlig dialog 

med leverantören och gör olika typer av uppföljningar för att på så vis kunna undvika 

framtida problem. 

Majoriteten av företagen som blev intervjuade hade en positiv inställning till att främja 

leverantörssamverkan. De arbetade aktivt med detta och lade en del resurser på att både 

besöka företagen samt bjuda in dessa för att berätta mer om sin egen verksamhet. Samtliga 

företag medgav att man alltid var öppna för samarbeten med helt nya leverantörer och att man 

var måna om att samarbetet skulle utmynna i en win-win situation. 

Det finns också en tydlig koppling mellan litteraturen och den situation som Korsnäs AB har 

upplevt vad gäller höga priser vid outsourcandet. Korsnäs AB har sett en markant skillnad i 

priser vid början av en relation och längre fram i tiden. Ju mer konkurrens det finns på 

marknaden av likartade företag desto oftare pressas priserna ner.  

Något som samtliga företag även hade gemensamt var att de såg möjligheter att outsourca fler 

funktioner inom sin verksamhet i framtiden. Detta styrker den trend som litteraturen också 

beskriver vad gäller att företagen idag har fått en annan syn på vad som värdesätts mest. Vissa 

funktioner anses idag vara nästintill en belastning för företagen att bedriva själva. Majoriteten 

av de intervjuade företagen upplever att om man ska kunna effektivisera verksamheten 

ytterligare så är en ökning av outsourcing en bra väg att följa. 

Vi upplever att det finns en viss skillnad på vad företagen anser vara de viktigaste faktorerna 

vid valet av partner. Två av de intervjuade företagen, Inköp Gävleborg och Korsnäs AB, 

ansåg att det framförallt var viktigt att samarbetspartnern har en stabil ekonomi. De övriga två 
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företagen, Gavlegårdarna och Gävle energi, anser dock att förmågan att leverera hög kvalité 

är det allra viktigaste. 

 
Vid själva införandet av outsourcingprocessen i de fyra intervjuade företagen var det inga 

större problem som uppkom. Det var således inga svårigheter för personalen på de respektive 

företagen att anpassa sig till den förändringsprocess som skedde på grund av outsourcandet. 

Den problematik som ibland sker vid implementeringen som togs upp i teoridelen var alltså 

aldrig aktuell hos dessa företag.  

När det gäller användandet av single sourcing så var det endast ett företag som inte använde 

denna metod, nämligen Gavlegårdarna. De övriga tre företagen har mestadels upplevt positiva 

konsekvenser med detta arbetssätt och de ser framförallt en möjlighet att göra vissa 

besparingar genom att endast använda sig av en leverantör inom särskilda områden. 

8.2 Analys leverantörsrelationer 

Företagen som är kommunalägda använder sig av partnering för att upprätta långsiktiga 

samarbeten grundade på ömsesidiga förhållanden. Partnering gör då att företagen på ett 

naturligt sätt får bra service och priser. Gavlegårdarna som är mest styrda av LOU måste 

också vara mycket rättvis i hanteringen av sina leverantörer för att inte missgynna någon. 

Korsnäs mål med att ingå leverantörs relationer är av andra skäl, de vill främst kunna påverka 

leverantören så att det blir lättare för dem att få ut vad de vill ha av en tjänst/produkt t ex 

modifiering.  

Företagen är förhållandevis stora på marknaden men de väljer ändå inte att utnyttja sin 

maktställning till att t ex pressa fram låga priser. Korsnäs använder sig enligt teorin av de 

traditionella leverantörsrelationerna men de väljer ändå inte att pressa företagen för hårt. 

Anledningen till detta är att de då enligt litteraturen skulle förlora Good Will. Samtliga företag 

underhåller sina relationer i olika hög grad. De kommunalägda företagen anordnar möten och 

träffar med sina leverantörer för att underhålla relationen. Gavlegårdarna och Inköp 

Gävleborg anser dock att de har lagt för lite resurser på detta och att de i framtiden ska satsa 

mer på detta område. Korsnäs har på denna punkt valt att ha en tuff attityd mot sina 

leverantörer på sin höjd kan de bjuda leverantörerna på en måltid i deras egen restaurang. De 

anser till skillnad från de andra företagen att de inte har tid med detta.  

Alla företagen använder sig av någon form ut av modell men på olika områden Korsnäs 

använder t ex sin modell vid inköp av det mer strategiska slaget. Detta har gjort att företagen 

har fått det lättare at fördela sina resurser samt att de upplever att dessa modeller underlättar 
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arbetet. Inköp Gävleborg har dock nyligen börjat använda sig av Kralics inköpsmodell vilket 

gjorde att de inte kunde uttala sig om de har märkt någon påverkan på företaget. 

Samtliga företagen arbetar också med att minska antalet leverantörer och istället öka volymen. 

Korsnäs utsållningsprocess gör att de naturligt får fram en leverantör därför blir det naturligt 

att de har få leverantörer. Men vid vissa inköp väljer de att ha två alternativt fler för att få 

säkerhet i leveransen. En anledning till att dessa företag väljer att ingå avtal med färre 

leverantörer kan vara att det krävs mindre resurser att hantera ett mindre antal leverantörer 

samt att leveranserna blir smidigare att hantera.   

Företagen kontrollerar sina fakturor för att slippa onödiga utgifter utöver detta är det bara 

Korsnäs som lägger stora resurser på att på att analysera riskerna med leverantörerna. Genom 

att göra detta tycker de att de får en bra dialog med leverantören samt bättre priser med mera.  

Inköp Gävleborg väljer att lägga stor vikt vid att analysera riskerna i själva förberedelsefasen 

för att på så sätt undvika förluster. Gävle Energi har mer på senare tid börjat analysera 

riskerna.Vi upplever att Gavlegårdarna har ett stort förtroende för sina leverantörer. Detta kan 

vara anledningen till att de inte väljer att lägga så stor vikt vid att analysera risker med 

leverantörerna. Att partnering kräver tillit är enligt litteraturen en nackdel ifall detta kriterium 

inte uppfylls fungerar inte partnerskapet. Ifall det gör det kan vi utifrån denna studie 

konstatera att gynnsamma fördelar kan uppstå som i Gavlegårdarnas fall. Gavlegårdarna 

behöver på grund av detta inte lägga lika mycket resurser som de övriga företagen på att 

analysera de potentiella riskerna med en relation. 

Sidoeffekter som riskanalys medför märks på dessa företag. Det är bland annat att 

leverantörernas prestationer förbättras med tiden genom att de får feedback. Tre av företagen 

har märkt av förbättringar i företagets prestationer p.g.a. att riskanalysen används. I Korsnäs 

fall märks detta genom att de får bättre pris samt kvalitet. Anledningen till att Inköp 

Gävleborg inte märker av någon förbättring är att de under en lång tid har arbetat med analys 

av risker. Överlag tycker företagen också att de har fått en mer öppen och bra dialog med sina 

leverantörer p.g.a. av analyserna. 

8.3 Analys - IT, informationsdelning.  

 

Gemensamt för de undersökta organisationerna är att ett väl fungerande samarbete med 

leverantörerna anses ha en betydande vikt för företagens framgång.  
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När det gäller vilka leverantörer man ska välja ut att jobba med är man inom de kommunala 

verksamheterna tvingad att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) något som Korsnäs 

inte behöver bry sig om. På Korsnäs använder man sig av teknikernas kompetens för att välja 

lämpliga leverantörer då dessa vet vad som efterfrågas. Man har även en pilotanläggning där 

leverantörer bjuds in till att testa nya produkter. De tre kommunalägda bolagen tror mycket på 

modellen med Partnering som också litteraturen förespråkar. Man är också ute på mässor för 

att knyta kontakter med intressanta leverantörer. 

De viktigaste parametrarna vid inköp är uteslutande priset i samtliga organisationer, därefter 

kommer kvaliteten och sist servicen. Gävle energi har en standarmall för där pris/kvalitet 

viktas 70/30, för Inköp Gävleborg är viktningen 70/20/10 för faktorerna pris, kvalitet, service. 

För Korsnäs är priset mest avgörande, men har man inte kvalitet och service kommer man inte 

in som leverantör hos Korsnäs. Man hanterar också olika varor på olika sätt, enligt Wynstras 

inköpsmatris. T ex nämner Gavlegårdarna att man hanterar inköpet olika beroende på vad 

man köper. Vid en enkel produkt såsom sand t ex är priset mest avgörande, medan ett 

affärssystem som t ex hanterar faktureringen måste fungera oklanderligt vilket ställer helt 

andra krav på kvaliteten och priset kan därför tillåtas variera.  

Tiden det tar från att en första kontakt tas med leverantören tills att denna är kontrakterad är 

för Gävle Energi och Inköp Gävleborg 3 månader och uppåt. Gavlegårdarna säger minst 6 

månader och Korsnäs 6-12 månader. Korsnäs tar in leverantörer tidigt i processen för att 

kontrollera att de klarar av kravspecifikationerna. När nya produkter tas fram är det viktigt att 

samarbeta direkt. Inköp Gävleborg menar att en upphandling blir bättre om man bjuder in 

leverantörerna tidigt i processen, gör man specifikationerna helt internt blir kvaliteten på 

upphandlingen sämre. Samtliga företag säger alltså att en tidig kontakt är viktig för 

processens utfall, något som inte stämmer med Wynstra & Pierick studie som visar att tidig 

inblandning inte har någon betydelse för graden av inblandning av någon specifik leverantör.  

Att använda sig av utländska leverantörer är inget som studiens kommunalägda organisationer 

gör. Eftersom man omfattas av LOU måste man annonsera i Bryssel för projekt över ett visst 

ordervärde. Någon respondent nämnde att man absolut kan tänka sig att använda utländska 

aktörer, men att problemet snarare ligger i att motståndet är för högt ute i kommunerna. 

Däremot använder sig Korsnäs av många utländska leverantörer, de kräver av de utländska 

entreprenörerna att arbetarna behandlas väl samt att de följer svensk lag.  

Utvärdering av sina leverantörer är något som sker hos samtliga organisationer även om Inköp 

Gävleborg som önskar att man gjorde det i större utsträckning. Utvärderingar sker i samband 

med att ramavtalet löper ut där man utvärderar sina nuvarande leverantörer och jämför med de 
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nya som lämnar in anbud. Har samarbetet fungerat bra vill man gärna samarbeta igen och 

behålla en god relation. Gavlegårdarna använder sig av enkäter t ex för trappstädning och 

Gävle Energi anordnar bygg och utvecklingsmöten där man kan jämföra leverantörer mot 

varandra. Korsnäs har en årlig utvärdering av sina leverantörer där man granskar att de har 

rätt certifiering och miljöprofil m.m.  

Samtliga företag som vi intervjuat har någon form IT-stöd eller webbplats som de använder 

för att sköta kontakten med sina leverantörer. Det vanligaste är att filer läggs upp på en 

hemsida där både företaget och dess leverantör har access att läsa och lägga upp filer. Kornäs 

använder sig av EDI för kommunikation med deras största leverantörer. Datafilerna 

konverteras av tredje part (Visma) så att informationen kan läsas av olika företags respektive 

affärssystem. Detta tycks vara vanligt förekommande och också något som nämns i 

litteraturen. Det finns egentligen inget direkt nyskapande eller utmärkande i företagens IT-

hantering.  

Vi förväntade oss utifrån litteraturen att införandet av olika IT-system skulle gå relativt 

långsamt vilket vi också fick belägg för hos företagen i studien. Man kan se vissa faktorer 

som bromsar utvecklingen av dessa system. Det kan vara att mindre entreprenörer inte är 

speciellt villiga att ändra arbetssätt och att kompabilitetsproblem föreligger mellan olika 

system. Korsnäs svarar att IT inte är speciellt viktigt, t ex används fax fortfarande och alla 

fakturor scannas in. Detta överensstämmer bra med vad litteraturen säger och tycks alltså 

fortfarande vara ganska vanligt. Däremot finns ett behov av ett gemensamt IT system i de 

båda fabrikerna, Gävle och Frövi som idag kör olika system. 

Vi kan konstatera att IT kan användas i en rad olika applikationer och typer. Dels som 

informationsbärare vid informationsdelning, men också som renodlade verktyg för den 

operativa driften. T ex ligger Gavlegårdarna långt fram i den tekniska utvecklingen då man 

både har infört elektroniska taggar, elektroniska namntavlor och fjärrstyrning av 

undercentraler via IP-nätet. För Inköp Gävleborgs del tittar man på två intressanta IT- 

områden, det är elektroniska beställningar och verktyg för beslutsstöd som anses viktiga att 

utveckla.  

När det gäller risker med användandet av IT-system skiljer sig respondenternas svar mycket 

åt. Det går inte att komma fram till några definitiva likheter organisationerna emellan kopplat 

till litteraturen. T ex nämner Gavlegårdarna kundernas integritet som en möjlig risk. Gävle 

energi talar om kraven på ledtider och missvisande siffror som en möjlig risk samt att känslig 

information kan nå ut till kunderna. Korsnäs ser inga större risker med informationsdelning, 

man litar på att sina leverantörer vet vad man kan dela med sig av och vad som ska hållas 
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hemligt. Inköp Gävleborg upplever inte någon risk i själva tekniken utan risken ligger istället i 

att en del entreprenörer hamnar utanför när de inte tar till sig den nya tekniken.  

Kostnaderna för att införa och underhålla de olika IT-systemen ses inte som ett hinder för 

organisationerna. Investeringarna ligger i mångmiljonklassen. Men systemen hjälper också till 

att spara en hel del tid och minska antalet fel och är på så sätt kostnadseffektiva. 
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9 Slutsats 

9.1 Outsourcing 

Det vi kan konstatera efter att ha tagit del av de intervjuade företagens motiv till att använda 

sig av outsourcing är att det framförallt var bristen av egen kompetens som var det 

huvudsakliga skälet. Dessutom var samtliga företag överens om att man genom outsourcingen 

kunde få mer tid åt sin kärnverksamhet. Det blev helt enkelt lättare för företagen att 

koncentrera sig på dem delar i verksamheten som man var bäst på. 

En av de mest konkreta riskerna med outsourcing som vi fick belägg för var att de flesta 

företagen nämnde att man kunde bli alltför beroende av den leverantör som man outsourcat 

till. Om leverantören plötsligt skulle få problem med sin egen verksamhet kunde detta leda till 

att företagen själva blev drabbade i sin tur. Det som dessa företag även var oroliga för var att 

man lade över ansvaret till en extern part som man inte kunde kontrollera fullt ut. 

Vi kan även konstatera att samtliga företag arbetade aktivt med att främja 

leverantörssamverkan och att man hela tiden har en ambition att vara öppna för nya 

samarbetspartners. Företagen vill också se till leverantörens bästa genom att förespråka en 

win-win situation och se till att kommunikationen dem emellan är så effektiv som möjlig. 

9.2 Leverantörsrelationer 

Vi har sett enligt vad vi förväntade oss att de kommunalägda företagen som tillämpar 

partnering anser sig själva lägga lite resurser på att underhålla sina relationer men att de nu 

mera har börjat eller ska börja underhålla dem mer detta är något som Lyson och Gillingham 

(2003) menar är en drivkraft hos företag som tillämpar partnering. Vi förväntade oss efter vad 

Lyson och Gillingham (2003) tar upp i sin teori att Korsnäs som tillämpar den traditionella 

leverantörsrelationen att de skulle ha en tuffa attityd mot sina leverantörer men att den skulle 

tillämpa detta i sådan hög grad var oväntat. De har då som förväntat tidigare lagt mycket 

resurser på relationen med leverantören men nu har de skett ett generationsskifte och de är 

därför nu mycket restriktiva med detta dels för att det tar för mycket tid med middagar 

etcetera. 

Vi kom även fram till att Gavlegårdarna är det enda företaget som inte lägger så stor vikt vid 

att analysera de potentiella riskerna med leverantörerna, detta upplever vi kan bero på att de 

har en stor tillit till sina leverantörer. Denna tillit som de har byggt upp sparar på så vis pengar 
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åt dem då de slipper göra som Korsnäs som lägger stora resurser på detta . Partnering som 

Gavlegårdarna använder sig av leder till att det bildas förtroende mellan parterna men att det 

skulle leda till att ett företag inte behöver lägga så mycket resurser på risk analysen är 

någonting som Lyson och Gillingham (2003) inte nämner i sin teori. 

De kommunalägda företagen är inte lika utsatta som de privatägda företagen i 

lågkonjunkturen därför kan de lägga mer resurser på att använda sig av partnering då även fast 

företaget inte alltid får ut vad de vill ha av relationen. Korsnäs har då inte lika nära relationer 

samt att de har en mer tuff attityd p g a av att de är mer konjunktur beroende även fast de 

enligt Lyson och Gillingham (2003) skulle ge dem strategiska fördelar genom partnering.  

9.3 Teknologiska samarbeten och IT  

IT tycks vara högt prioriterat av många organisationer dock går själva införandet 

långsammare än vad en första anblick säger. Viljan finns till förändring men olika faktorer 

bromsar utvecklingen. Vi upplever att IT kommer att spela en viktig roll för 

kostnadsreduceringens framgång, kostnaderna för IT är visserligen höga, men samtliga 

organisationer säger att det är väl investerade pengar och systemen är därmed 

kostnadseffektiva. 

Det är fortfarande så att priset är den avgörande faktorn vid upphandlingar och inköp. 

Kvaliteten spelar naturligtvis också en avgörande roll och utan rätt kvalitet är ett samarbete 

inte aktuellt. Tidig kontakt av leverantörer i utvecklingsprojekt förespråkas bland 

organisationerna något som Wynstra & Pierick inte sägs stå bakom, tidig involvering av en 

leverantör ger inte automatiskt en större roll för leverantören. En annan tydlig slutsats är att de 

kommunala bolag som vi granskat i arbetet inte använder sig av utländska leverantörer, något 

som privata Korsnäs gör i stor utsträckning. Om detta beror på en viss organisationskultur 

eller om andra faktorer påverkar valet är dock svårt att fastställa. 

 

9.4  Förslag till fortsatta studier 

Under arbetet med uppsatsen har vi stött på flera intressanta frågeställningar kopplade till våra 

ämnesområden. Vi har i vår studie tittat på effekterna av outsourcing, teknologiska 

samarbeten och relationer. Det vore intressant att göra en mer djupgående analys på dessa 

områden och vi rekommenderar därför detta till kommande uppsatser.  
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Det finns flera intressanta aspekter att undersöka i framtida arbeten t ex hur outsourcing 

påverkar företagets totala kunskapsbank och ekonomiska situation och hur teknologiska 

samarbeten kommer att se ut i framtiden. Det vore också intressant att kvantifiera 

relationernas betydelse för företagen. Partnering blev för oss ett nytt begrepp som verkar vara 

på frammarsch, därför vore det intressant att göra en mer djupgående studie inom detta 

område. 

 



 56 

 

9.5 Litteraturförteckning 

 
Augustsson, m.fl., (1999), Outsourcing av IT-tjänster, Industrilitteratur AB. 

 

Axelsson, B. (1998), Företag köper tjänster, SNS Förlag. 

 

Barratt, M. & Oliveira, A. (2001), “Exploring the experience of collaborative planning 

initiatives”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 31 

No. 4, pp. 266-89. 

 

Bragg, S.M. (1998), Outsourcing. John Wiley & Sons, Inc., USA. 

 

Carr, Amelia S. Pearson, John N. (1999), ”Strategically managed buyer–supplier relationships 

and performance outcomes” Journal of operational Management, Vol. 17, pp. 497-519. 

 

Denscombe, M. (2004), Forskningens Grundregler, Studentlitteratur, Lund. 

 

Ejvegård, R. (1993), Vetenskaplig metod, Studentlittertur, Lund. 

 

Ellram, L.M och Maltz, A.B. (1995), ”The use of total cost ownership concepts to model the 

outsourcing decision”, The International Journal of Logistics management, 6:2. 

 

Faizul, Huq. Hoyt, James. (2000), ”From arms-length to collaborative relationships in the 

supply chain” Collage of business administration. 

 

Forsberg, N, (2004) Offentlig Upphandling I Praktiken, Nordstedts Juridik AB, Stockholm. 

 

Gadde, Lars-Erik, Håkanson, Håkan (1998), Professionellt inköp, Lund : Studentlitteratur. 

 

Harland, C., Knight, L., Lamming, R. och Walker, H. (2005), “Outsourcing: assessing the 

risks and benefits for organisations, sectors and nations”, International Journal of Operations 

& Production Management, 25:9. 



 57

 

Humphreys, P.K. Shiu, W.K. Chan, F.T.S.(2001), ”Collaborative buyer-supplier relationships 

in Hong-Kong manufacturing firms” Journal of Production Economics, Vol. 75, pp. 135-46. 

 

Kakouris, A.P. (2006), “Outsourcing decisions and the purchasing process: a systems-oriented 

approach”, Marketing Intelligence & Planning, 24:7. 

 

Kamath Rajan R, Liker Jeffrey K. (1994), “A Second Look at Japanese Product 

Development” Harvard Business Review, November-December. 

 

Krapfel, Jr, Robert E. Salmond, Deborah. Spekman, Robert. (1990), ”A Strategic approach to 

Managing Buyer-Seller Relationships.” European Journal of Marketing, 25:9, pp.22-37 

 

Lyson, Kenneth. Gillingham, Michael. (2003), Purchasing and Supply Chain  

Management, Oxford: Sage Publications Ltd.   

 

Oh Joongsan, Seung, Kyo Rhee (2008), ”The influence of supplier capabilities and 

technology uncertainty on manufacturer-supplier collaboration” International Journal of 

Operations & Production Management. Vol. 28 No 6. Pp. 490-517. 

 

Pramatari, Katerina (2007), “Collaborative Supply Chain practices and evolving technological 

approaches” Supply Chain Management: An international journal, 12/3 pp 210-220. 

 

Remenyi, D., Williams, B., Money, A. och Swartz, E. (2000), Doing Research in Business 

and Management – An Introduction to Process and Method, London: SAGE Publications. 

 

Stefansson, G. (2002), “Business-to-business data sharing: a source for integration of supply 

chains”, International Journal of Production Economics, Vol. 75, pp. 135-46. 

 

Stuart, F. Ian. McCutcheon, David (1996), ”Sustaining strategic supplier alliances” 

International Journal of Operations. Vol. 16:10 pp. 5-22. 

 

Swink Morgan L, Mabert Vincent A (2000), ”Product Development partnerships: Balancing 

the Needs of OEMs and Suppliers” Harvard Business Review, May-June. 



 58 

Ulrich, K.T och Ellison, D.J. (2005), ”Beyond Make-Buy: Internalization and Integration of 

Design and Production” Production and Operations Management ,14:3. Pp. 315-330 

 

Walliman, Nicholas. (2006), Your Research Project, 2nd edition. London: Sage, cop. 

 

Weele, A. J. van (2002), Purchasing and supply chain management : analysis, planning and 

practice London: Business 

 

Wynstra F. Pierick E. t. (2000), “Managing supplier involvement in new product 

development: a portfolio approach” European journal of Purchasing & Supply Management, 

Vol. 6, pp. 49-57. 

 

Zsidisin, George A. Ellram, Lisa M. (2001), ”Activities related to purchasing supply 

management involvment in supply alliances” International Journal of Physical Distribition & 

Logistics Management Vol. 31:9 629-646. 

 

Internet 

 

http://www.korsnas.com/sv/Vart-foretag/Foretaget/Historia/  2009-05-05 11:15 

http://www.korsnas.com/sv/Vart-foretag/Foretaget/Fakta/  2009-05-05 12:24  

http://www.korsnas.com/sv/Vart-foretag/Skogsbruk/ 2009-05-05 12:40 

http://www.gavleenergi.se/index.asp?meny=omgavleenergi&src=include/omgavleenergi/omg

avleenergi.htm 2009-05-05 10:29 

http://www.gavlegardarna.se/gg/ 2009-05-04 11:33 

Årsredovisning, 2007 

http://www.inkopgavleborg.se/ 2009-05-04 12:01 

http://xml.managementsite.com/images/0/supply_management_model.gif  09-05-20 11:52 

 

 

 

 

http://www.korsnas.com/sv/Vart-foretag/Foretaget/Historia/
http://www.korsnas.com/sv/Vart-foretag/Foretaget/Fakta/
http://www.gavleenergi.se/index.asp?meny=omgavleenergi&src=include/omgavleenergi/omgavleenergi.htm%202009-05-05%2010:29
http://www.gavleenergi.se/index.asp?meny=omgavleenergi&src=include/omgavleenergi/omgavleenergi.htm%202009-05-05%2010:29
http://www.gavlegardarna.se/gg/
http://www.inkopgavleborg.se/
http://xml.managementsite.com/images/0/supply_management_model.gif


 59

9.6 Intervjuade personer: 

 

Bosse Bäckström, Teknisk Chef, Gavlegårdarna AB, intervjuad 2009-04-20, under 1 
Timme. 
 
Fredrik Karnatz, Inköpsansvarig, Gävle Energi AB, intervjuad 2009-04-21 under 1 
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10 Bilagor 

10.1 Intervjufrågor om outsourcing 

1. Vilken typ av outsourcing använder ni er av? (t.ex. olika tjänster) 

2. Hur länge har ni använt er av outsourcing? 

3. Vad är er huvudsakliga anledning till att använda outsourcing? 

4. Hur mycket av ert företags verksamhet tror du kan outsourcas? 

5. Vad var avgörande för er del vid valet av partner? 

6. Har ni upptäckt några andra konsekvenser med outsourcing som ni inte hade räknat 

med från början? 

7. Vad är kärnverksamheten i ert företag? 

8. Vilka för- och nackdelar har ni upptäckt med outsourcing? 

9. Hur främjar ni leverantörssamverkan? 

10. Använder ni er av single sourcing för vissa produkter/komponenter? (Att köpa av 

endast en leverantör) 

11. Hur många leverantörer har ni i dagsläget och ser ni någon trend framöver? 

10.2 Frågor leverantörsrelationer 

1. Vad är huvudorsaken eller orsakerna till att ni väljer att ingå leverantörs relationer? 

2. Använder ni er av någon portfolio modell för att hantera era leverantörer? 

3. Har ni märkt att de har blivit lättare att fördela resurserna med denna modell? 

4. Hur ser makt förhållandena ut i era relationer? 

5. Vilka typer av relation väljer ni att ingå i för att uppnå konkurrens fördelar? T ex 

många få och små relationer eller motsatsen? 

6. Hur mycket resurser lägger ni ner för att underhålla relationerna? 

7. Hur mycket resurser lägger ni på att analysera de potentiella riskerna med relationerna 

för att undvika förluster?  

8. Har ni märkt någon förbättring i företagets prestationer efter att ni har börjat med 

detta? 
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10.3 IT och Informationsdelning 

1. Vilka IT-system använder ni er av för att samarbetet med leverantörerna ska fungera 

tillfredställande? 

2. Hur viktigt är moderna IT-system för er i samarbetet med leverantörerna? 

3. Vilka trender ser ni i användandet av IT-system för att främja teknologiska samarbeten 

med era leverantörer? 

4. Vilka risker finner ni i ett ökat teknologiskt samarbete med leverantörerna? 

5. Hur kostsamma är användandet av elektroniska informationsmedel för er verksamhet? 
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