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Sammanfattning 
 

Det är svårt för företag att konkurrera i dagens föränderliga värld där globalisering och 

ny teknologi driver på vikten av att vara konkurrenskraftig. Företagsledare har insett 

vikten av att ha en väl fungerande supply chain, där inköpare har visat sig spela en 

väldigt stor roll. Det är en av orsakerna till att inköpsfunktionen gått från att vara en ren 

administrativ funktion, till att vara mer strategisk. De behöver hantera en mängd olika 

processer och ta många viktiga beslut, som har betydelse för hela organisationen. Om 

skickligheten hos inköparna har betydelse för hur processerna och besluten hanteras, 

kan det i sin tur påverka hela organisationen. Syftet med denna studie är att undersöka 

om inköpare med högre skicklighet påverkar hela organisationens resultat positivt. 

 

Arbetet har genomförts med hjälp av svaren från en internationell enkätundersökning 

(IPS), för att analysera om skickliga inköpare integrerar (samarbetar lättare och bättre) 

med övriga funktioner, om hög status automatiskt följer skickligheten, samt om de har 

en positiv påverkan på hela organisationens resultat. Resultatet från 

korrelationsanalyserna visar att när inköpare är skickliga har de ofta en högre status 

inom företaget samt att de integrerar bättre. Analyserna visar inget signifikant samband 

mellan skickligheten hos inköp och företagsresultatet, vilket teorin antyder att det finns, 

men vid analys på kategorinivå uppmättes ett samband. Lite forskning finns på inköps 

betydelse och mätsystemen är inte alltid utvecklade så att de mäter prestationen där den 

uppstår, vilket kan förklara varför inget samband uppmättes vid analyserna mellan 

skickligheten hos inköpsfunktionen och företagsresultatet. Slutsatsen är att 

inköpsfunktionen påverkar organisationens resultat positivt, men det är svårt att se deras 

positiva medverkan till företagets slutresultat, eftersom det är svårt att mäta varje 

prestation där den uppstår. Det ger implikationen att bättre, mer specifika mätsystem 

bör utvecklas för att inköpsfunktionen ska få det stöd som de behöver. 

 

  



 

 

Abstract 
 

It is difficult for companies to compete in today's changing world where globalization 

and new technology is driving the need to be competitive and at the same time make a 

profit. Business leaders have realized the importance of having a well-functioning 

supply chain, where purchasers have been shown to play a very big role, especially 

since they have gone from being a mere administrative function, to be more strategic. 

They need to handle a variety of processes and take important decisions, which have 

significance for the entire organization. The skill of buyers is relevant to the processes, 

which in turn affects the entire organization. The purpose of this study is to investigate 

whether purchasers with higher skill affects the entire organization's performance 

positively.  

 

This work has been carried out using responses from an international survey (IPS), to 

analyze whether skilled purchasers integrates better with other functions, if high status 

automatically follow skills, and if they have a positive effect on the entire organization. 

The results from the correlation analyzes show that when buyers are skilled, that often 

leads to a higher status within the company and to integrate better. The analysis show 

no significant relationship between the skill of purchasing and business performance, as 

the theory suggests that there is, but the analysis on category level was measured a 

relationship. A little research on the importance of purchasing and measuring systems 

are not always developed so that they measure performance in which it occurs, which 

may explain why no association was measured in the analysis. The conclusion is that 

the purchasing function affects organizational performance positively, but it is difficult 

to see their positive contribution to the company's bottom line, since it is impossible to 

measure every achievement where it occurs. It gives the implication that better, more 

specific measurement system should be developed. 

 

.
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1.0 Bakgrund  
 

Här beskrivs bakgrunden till arbetet samt syfte och frågeställning. 

 

Det blir allt svårare för företag att överleva långsiktigt i dagens föränderliga värld, där 

teknologin utvecklas väldigt snabbt, kundkraven ökar samtidigt som allt mer 

globaliseras och konkurrenterna blir fler och mer kundfokuserade. Då behöver företagen 

se över sina processer för att kunna utarbeta smarta strategiska metoder för att kunna 

möta kundens behov och ändå gå med vinst (Christopher 2011; Tassabehji et al, 2008; 

Zheng et al, 2007). 

Avancerad teknik och ökade kundkrav över de nationella gränserna driver på vikten av 

supply chain management (Fawcett et al, 2008). Att ha en väl fungerande supply chain 

är ett måste för att vara konkurrenskraftig (Zheng et al, 2007; Shub et al, 2009; Knight 

et al, 2014). Som ett resultat av det har framtiden för inköp och supply management - 

som en funktion i organisationen och som yrke blivit vida diskuterat (Zheng et al, 

2007).  

 

Inköpsfunktionen är en del i ett företags supply chain och det uppmärksammas allt mer 

hur viktig den funktionen är för organisationer, men också hur det skiftat från att vara en 

operativ- till en strategisk funktion. Fastän dramatiska förändringar skett de senaste 

årtiondena har inköpsyrket en historia som en ren administrativ funktion. På senare tid 

har företag börjat inse potentialen och behovet av strategiska inköp för att stärka 

konkurrenskraften (Karjalainen 2011; Tassabehji et al, 2008; Hartmann et al, 2012; 

Humphreys et al, 2000; Chen et al, 2004).  Idag måste inköpsorganisationer vara 

flexibla och tillåta tvärfunktionellt samarbete mellan enheter för att uppnå 

företagssynergier (Driedonks et al, 2010).  

 

Paulraj (2006), menar att inköpsstrategier behöver länkas ihop med hela 

företagsstrategin och inköpsavdelningar behöver ha insikt i den strategiska riktning som 

företaget har. Humphreys et al (2000), beskriver hur tillväxten av strategiska allianser, 

elektroniskt datautbyte och SCM diskuteras på djupet i litteraturen, men en viktig faktor 

inom området har inte fått så mycket uppmärksamhet och det är att inköparna är 

ansvariga för att genomföra detta förändrade arbetssätt.  
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Det finns tre huvudsakliga kompetensområden som är viktiga för inköpsfunktionen och 

det är; affärskunskaper, social- och teknisk-kompetens. Kunskap om vilka skickligheter 

som behövs i organisationen är bara det första steget att faktiskt få de anställda att 

använda de skickligheterna (Humphreys et al, 2000). 

 

Högsta ledningen spelar en stor roll när det gäller påverkan på organisationens attityd 

till inköpsavdelningen, men också till att ge tid, personal och finanser till att förbättra 

förmågan av funktionen (Cousins, 2006). 

Enligt Knight (2014) har lite forskning gjorts på inköpsfunktionens sätt att hantera olika 

typer av inköpsportföljer, för att bättre förstå vilka inköpskompetenser och kunskaper 

som behövs för effektivare resultat i olika inköpssituationer. Kraljic´s (1983) metod för 

inköpsportfölj visar att olika typer av inköp behöver olika inköpsstrategier. Metoden är 

vida använd i näringslivet och undersökt av forskare i hög grad, men ändå är lite 

forskning utförd på hur skicklighet och kunskap varierar i en inköpsportfölj. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om skickliga inköpare har någon positiv påverkan 

på hela organisationens resultat, samt att undersöka om skickligheten hos inköpare har 

något samband med deras arbetssätt och position (status) i företaget. 

 

1.2 Frågeställningar 

Fråga 1. Finns det något samband mellan inköpsfunktionens skicklighet och hur väl de 

integrerar (samarbetar) med övriga funktioner inom företaget? 

 

Fråga 2. Finns det något samband mellan inköpsfunktionens skicklighet och vilken 

status inköp har i organisationen? 

 

Fråga 3. Finns det något samband mellan inköpsfunktionens skicklighet och hela 

organisationens resultat? 
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2.0 Metod 

Metodavsnittet redogör för vilket tillvägagångssätt som använts i arbetet. Beskrivna 

metoder och arbetsgång redovisas, samt förklarande beskrivningar till begrepp som 

sammankopplas med metod och redovisning. 

 

2.1 Metod och strategi 

Arbetet inleds genom att söka och läsa relevant litteratur för att få djupare kunskaper 

inom området som skall undersökas. Arbetet baseras både på en enkätundersökning och 

en litteratursammanställning, där information hämtats från böcker och vetenskapliga 

artiklar. De databaser som används är Science Direct, Google Scholar och Emerald. 

Nyckelorden i sökningarna har varit ”purchasing”, ”purchasing supply management” 

och ”purchasing organisation”.  Sökningar har sedan gjorts på citerande artiklar ur 

materialet som varit relevant vid första sökningen. Som grund för arbetet utgår en 

sannolikhet där empirin knyts samman med bakomliggande teori, vilket gör att 

undersökningen tillämpar ett deduktivt arbetssätt. Själva undersökningen är av 

kvantitativ natur, eftersom kvantitativ forskning hänvisar till kvantiteter och mätningar, 

samt involverar sannolikheter och beräkningar, vilket används i denna studie (DePoy, 

1999; Karlsson, 2009) 

 Med den djupare kunskapen som litteraturen bidragit med så gjordes en 

litteratursammanställning för att formulera tre hypoteser som skall användas i analysen 

för att testa sambanden och svara mot frågeställningen. När hypoteser används för att 

formulera samband som skall testas, är olika former av mätbara data nödvändiga och då 

är bland annat enkäter lämpliga vilket valdes till detta arbete (Holme, 1997). Att själv 

samla in stora mängder data är väldigt tidskrävande och då detta arbete är tidsbegränsat 

till tio veckor undersöktes andra möjligheter att få tillgång till redan insamlade data. En 

stor internationell inköpsundersökning (IPS) hade genomförts 2009 och valdes som 

empiri. Ett urval av frågor valdes ut från undersökningen som var relevanta för 

analysen. För att analysera sambanden användes dataprogrammet SPSS, för att sedan 

jämföras med litteraturen. 

2.1.1 Kritisk granskning av metod 

Litteratursammanställningen baseras på vetenskapliga artiklar och böcker. Inga internet 

källor har använts, då vetenskapligheten i dessa kan ifrågasättas (Holme 1997). Många 

olika källor har använts för att få så mycket information som möjligt inom området och 
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för att kunna jämföra olika författares perspektiv. Viss risk för feltolkningar är dock 

möjlig då all litteratur har översatts från engelska till svenska.  

2.1.2 Datainsamling 

Syftet med att samla information eller data, oberoende av hur det genomförs, är att hitta 

relevant information som är tillräcklig för att besvara forskningsfrågan eller 

frågeställning. Valet av strategi för datainsamlingen eller informationshämtning grundas 

på fyra faktorer: den normalvetenskapliga referensramen, problemets karaktär, typ av 

design, samt praktiska och resursmässiga begränsningar. Vid en blandning av 

insamlingstekniker eller procedurer kallas det metodtriangulering. Generellt sett består 

data och informationsinsamling av observationer, intervjuer eller frågor, antingen med 

öppna, strukturerade eller semi-strukturerade frågor (DePoy et al, 1999).  

 

Data som används i denna undersökning är insamlad med IPS (International Purchasing 

Survey) och genomfördes 2009 där 681 stora och medelstora företag deltog från sju 

olika länder i Europa och Nord Amerika. Undersökningen baseras på varierande grad av 

inköp och supply managementpraxis i företagsenheter. Respondenterna från de olika 

länderna använde samma web administrativa plattform för att själva fylla i svaren på 

frågorna. Undersökningen inkluderar frågor om företagets strategier, tillämpningar, 

organisationen samt resultat och besvarades huvudsakligen av inköpschefer eller 

motsvarande. 

2.1.3 Enkäter 

Frågeformulär eller enkäter är färdigställda frågor som kan presenteras i ett mänskligt 

möte, per post eller via en dator. Enkäterna varierar beroende på strukturen på de frågor 

som ska ställas. Öppna eller slutna frågor kan ställas, där en öppen frågeställning 

innebär att den tillfrågade får svara med egna ord, medan en sluten fråga redan har 

färdiga svarsalternativ, enligt följande: 

 

1. Dikotoma (ja/nej) 

2. Multiple choise (flerval) 

3. Rangordningsfrågor (Guttman skala) 

4. Fem eller flera alternativ (Likert skala) (DePoy et al, 1999). 
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Vid kvantitativa undersökningar, där hypoteser ofta används är enkäter lämpligast, då 

de oftast baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter med så pass många 

människor att uppgifterna kan uttryckas och analyseras med siffror (Esaiasson, 2007). I 

detta arbete har enkäter med Likert skala används, vilket innebär att svarsalternativen 

har ett intervall mellan ett och sju, där respondenterna väljer styrka på påståendet som 

ges. 

2.1.4 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Kvantitativ forskning hänvisar till kvantiteter och mätningar och kan involvera 

beräkningar och sannolikheter. Kvalitativ forskning går mer på djupet och innefattar 

processen att definiera, samla och analysera forskningsbevis. Enkäter används både till 

kvantitativ och kvalitativ forskning, eftersom enkäter kan klassas som analytiska eller 

beskrivande.  

 

Den analytiska typen av enkäter är lämplig för att undersöka materiella områden som 

till exempel produktionsplanering, medan beskrivande enkäter är mer lämpliga för att 

identifiera egenskaper hos insamlingen, till exempel effekten av specifika schemaregler. 

Med analytiska undersökningar/enkäter ligger huvudfokus på insamling, analys och 

mätningar av data (Karlsson, 2009). Metoden som används i denna studie är kvantitativ, 

då analyser kan göras från sannolikheter och mätningar från enkäterna. 

2.1.5 Deduktiv och induktiv 

Deduktivt tänkande används av experimentella forskare och används för att visa på 

konsekvenser av, eller verifiera, det som redan accepterats som en sanning. Tänkandet 

utgår från accepterande, uppfattningar och generella principer vid förklarandet av 

fenomen eller specifika händelser. Induktivt tänkande används mestadels av forskare 

som arbetar med kvalitativ forskning, då denna form av kognitiv aktivitet omfattar en 

process där generella regler växer fram och utvecklas från observationer av vissa 

fenomen under arbetets gång. Dessa arbetssätt går också att kombinera vilket resulterar i 

ett abduktivt arbetssätt (DePoy, 1999). 

 

Denna studie kommer att tillämpa ett deduktivt arbetssätt, eftersom arbetet utgår från en 

sannolikhet som grund för undersökningen som sedan tillämpas, där empirin knyts 

samman med bakomliggande teori. 
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2.1.6 Operationaliseringar 

Operationaliseringar kallas den process där den teoretiska definitionen getts en eller 

flera operationella indikatorer. Resultatet för undersökningen är väldigt beroende av 

vilka operationaliseringar som valts ut för användning (Esaiasson 2007). De 

operationella indikationernas teoretiska begrepp är inte alltid lämpliga och ger många 

gånger upphov till livliga diskussioner om hur väl forskaren lyckats med sin 

operationalisering av det teoretiska begreppet. Om den teoretiska definitionen stämmer 

dåligt överens med den operationella indikatorn kan det ge kritik att mätningen har dålig 

validitet. (Esaiasson 2007).  

2.1.7 Statistisk metod 

När samband skall testas är korrelationsanalyser lämpliga, då de används för att testa 

samband mellan variablerna. Korrelationsanalysen räknar ut sambandskoefficienten 

mellan ett numeriskt index som indikerar styrkan på sambandet mellan olika variabler. 

Flera olika korrelationskoefficienter finns, men den vanligaste metoden är Pearson´s 

korrelation, vilket också används i denna studie (Denscombe, 2000). 

2.1.8 Validitet 

Validitet kan delas upp i två delar, resultatvaliditet och begreppsvaliditet. En definition 

av resultatvaliditet är ”att vi mäter det vi påstår att vi mäter” och begreppsvaliditet 

definieras som ”överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator, samt frånvaro av systematiska fel” (Esaiasson 2007).  

Enligt Esaiasson (2007), är det svåraste och mest centrala problemet för den empiriska 

samhällsvetenskapen validitet, eftersom det är ett ständigt ”översättningsproblem” 

huruvida det som empiriskt undersöks är det som det teoretiska påstås mäta. Enligt 

Denscombe (2000) så innebär validitet att de metoder och data som används är riktiga.  

 

Validiteten på forskningens data handlar huruvida om de reflekterar sanningen och 

täcker de avgörande frågorna. Resultatets validitet kan bland annat kontrolleras genom 

att ställa frågan om alternativa förklaringar har undersökts, det vill säga om det finns 

dolda problem som det bortsetts ifrån och i vilken utsträckning resultatet stämmer 

överens med existerande kunskaper inom området och om resultatet är generaliserbart, 

det vill säga överförbart till jämförbara situationer. 
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Enligt Descombe (2000) kan validiteten ökas genom en kombination av flera metoder 

(intervjuer, frågeformulär, skriftliga källor), men i denna studie anses bredden som 

enkätsvaren ger vara tillräcklig för att uppnå god validitet, då det täcker ett stort 

geografiskt område och innefattar 681 företag, samt att data valdes ut som täckte de 

avgörande frågorna. Resultatet bör också gå att generalisera till liknande jämförbara 

medelstora och stora företag.  

Däremot säger korrelationsanalysen, som används i denna studie för att söka samband 

mellan två variabler inget om kausaliteten, det vill säga orsakssambandet. En (bivariat) 

korrelation mäter endast graden av linjär association mellan två variabler, den säger 

ingenting om att den ena orsakar den andra, det vill säga kausalitet (Eliasson, 2013). 

2.1.9 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet handlar om undersökningen är pålitlig, att det går att lita på att 

resultatet blir detsamma om undersökningen upprepas. För att andra ska kunna 

kontrollera data som slutsatser från undersökningen bygger på, är det viktigt med hög 

reliabilitet för att inte den vetenskapliga trovärdigheten skall ifrågasättas. För att öka 

reliabiliteten kan de viktigaste variablerna i undersökningen ”mätas” på flera sätt och på 

så sätt säkerställas och genom att hela tiden klart och tydligt formulera hur 

undersökningen genomförs undviks osäkerhet och fel när data matas eller kodas 

(Eliasson, 2013). För att öka reliabiliteten i detta arbete beskrivs arbetsgången noga, så 

att det ska vara lätt att följa och upprepa studien.  
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3.0 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas relevant teori, viktiga begrepp och områden som är speciellt 

intressanta för studien. I detta kapitel kommer en närmare beskrivning av Supply Chain 

Management, utvecklingen av inköp, inköpsstrategier, integration och lite om 

organisationer samt resultat, vilket är vad studien handlar om. 

 

3.1 Supply Chain Management 

Supply Chain Management (SCM) är ett vidare koncept än logistik, som mera handlar 

om att skapa en enkel plan för flödet av information och produkter genom företaget. 

SCM bygger på samma koncept, men är mera utbyggt i form av samarbete och länkar 

mellan olika processer, som sker mellan leverantörer, tillverkare och kunder men också 

själva organisationen. Trots att det sedan länge varit känt att logistik är viktigt, så är det 

först på senare år som organisationer har uppmärksammat vikten av att ha en 

fungerande logistik, för att till exempel uppnå konkurrensfördelar (Christopher, 2011). 

Filosofin bakom logistik och supply chain konceptet är att planera och samordna 

materialflödet från råmaterial till användare som ett integrerat system, i stället för som 

tidigare, hantera det som en serie oberoende aktiviteter. Målet är att genom att binda 

ihop marknadsplats, nätverksdistribution, tillverkningsprocess och upphandling/inköp 

så kan kunden kan få en högre service, men också en lägre kostnad, vilket är en 

konkurrensfördel (Christopher, 2011).  

3.1.1 Ett mål med SCM 

Ett mål inom SCM kan vara att minska eller ta bort existerande buffertar och lager 

mellan organisationer i en kedja genom att dela information angående krav och 

nuvarande lagernivåer. Fokus ligger på samarbete, relationer och tillit för att uppnå 

större lönsamhet för alla parter i kedjan. Det kan uppkomma stora utmaningar eftersom 

det ibland medför att ett självintresse hos någon i kedjan måste inordnas till fördel för 

hela kedjan (Christopher, 2011). 

3.1.2 Konkurrensfördelar med SCM 

Det centrala med SCM är att det är en källa som leder till konkurrenskraftiga fördelar 

för företagen. Källan till konkurrenskraftiga fördelar är först och främst förmågan att 

kunna differentiera sig gentemot konkurrenter men därefter också att producera till lägre 

kostnad och därigenom uppnå större vinst (Christopher, 2011; Feisel et al, 2011).  
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Enligt Shub et al (2009) så är de konkurrensfördelar som går att uppnå genom produkt, 

process och informationsteknik övergående och han menar att stödjande organisatoriska 

variabler, ”mjuk” mänsklig kunskap och skicklighet ger mer hållbara 

konkurrensfördelar eftersom de minskar risken att underprestera. Knight et al (2014) 

håller med om att betydelsen av teknisk inköpsskicklighet minskar samtidigt som 

betydelsen av ”mjuk” och strategisk skicklighet ökar. 

 

Christopher (2011) menar att som ledare kan du inte längre anta att en bra produkt säljer 

sig själv, inte heller går det att lita på att dagens succé betyder samma succé imorgon. 

Han säger vidare att grunden till succé kan delas in i två delar, en kostnadsfördel samt 

en värdefördel och framgångsrika företag har antingen någon kostnadsfördel, eller 

värdefördel, eller helst av allt en kombination av de båda, som inte konkurrenten har.   

Fawcett et al (2008) anser att konkurrensmässiga framgångar för strategisk SCM är 

beroende av chefernas förmåga att känna igen förändringar i omgivningen och snabbt 

samordna åtgärder i och tvärs genom hela organisationen för att använda resurserna 

effektivt och att möta kraven från omgivningen. 

3.1.3 Kostnadsreducering 

Det traditionella sättet att kostnadsreducera har varit att producera större volymer och 

allra helst att ta fler marknadsandelar, men volymökning leder inte automatiskt till 

förbättrad lönsamhet. Anledningen till det är att nuförtiden ligger en stor del av 

kostnaden utanför företagets väggar i den bredare supply chain. Därmed kan det 

konstateras att det är genom bättre supply chain management som effektivitet och 

produktivitet kan uppnås vilket leder till reducerade enhetskostnader (Christopher, 

2011). 

 

3.2 Den historiska utvecklingen av inköp 

Enligt litteraturen har utvecklingen av inköp gått från en ren administrativ funktion till 

en strategisk process (Cousins et al, 2006; Tassabehji et al, 2008; Saranga et al, 2010; 

Knight et al, 2014). Inköp, eller supply management, som det blivit mera känt som, är 

nu sedd som en värdeökande process som ses som ”strategisk” till organisationens 

framgång. Många författare har hävdat att konkurrensen under 2000-talet baseras på 

vem som har den effektivaste supply chain. De hävdar att hållbara konkurrensfördelar 

kommer från en organisations supply chains förmåga att reagera snabbt och effektivt till 
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marknadsbehovet (Cousins et al, 2006; Shub et al, 2009; Zheng et al, 2007; Knight et al, 

2014). 

Tassabehji et al (2008) instämmer med att litteraturen nu anser att inköpsfunktionen är 

en nyckelkomponent i många organisationer och att den har stor strategisk betydelse, 

men fortsätter han, det finns vissa som argumenterar att inköpsrollen fortfarande till stor 

del är en supportfunktion och det som en taktisk roll, som inte tillför någon värdeökning 

genom sina aktiviteter. Enligt Cousins et al (2006) Så har utvecklingen att bli en 

strategisk partner varit långsam, på grund av ledningens misslyckande att förstå den 

kritiska roll som inköp har, men nu har de flesta stora och medelstora företag accepterat 

att inköp har en signifikant påverkan på företagets konkurrensposition, men för att 

prestera på en mer viktig strategisk nivå krävs rätt fokus och lämplig 

konfiguration.  

Saranga et al (2010) menar att inköp till stor del kan bidra till konkurrensfördelar, 

eftersom en stor del av kostnaderna ligger i inköpt material, ungefär 40-70% av ett 

företags försäljningsvolymer (beroende på graden av vertikal integration i företaget). 

Enligt Jagdish et al (2009) har rollen för inköp blivit mer viktig och strategiskt för 

företag över hela världen, till exempel så är det en global jakt på resurser som olja, kol 

och järn, samtidigt som globalt snabbväxande konkurrerande ekonomier som Kina, 

Indien och Ryssland är väldigt aggressiva. När också kapaciteten i hela världen ökar att 

göra färdiga produkter sätter det ytterligare press på upphandlare (Jagdish et al, 2009).  

3.2.1 Strategiska inköp 

När företagen insett betydelsen av strategiska inköp för sina produkter, har 

inköpsfunktionens roll inom området strategisk planering också ökat sin betydelse. 

Inköpsfunktionen ses nu som en strategisk resurs. Strategiska inköp definieras som 

processen för planering, utvärdering, genomförande och kontroll av viktiga och 

rutinmässiga inköpsbeslut. Syftet är att styra all verksamhet inom inköpsfunktionen mot 

möjligheten att i linje med företagets kapacitet uppnå sina långsiktiga mål. Strategiska 

inköp innebär bland annat upprättande av nära relationer med leverantörer, dela 

information och ta emot professionell utbildning och utveckling för att förbättra 

inköpspersonalens kompetens (Erol et al, 2008; Tassabehji et al, 2008), förhandla, aktiv 

leverantörsutveckling, samt minimera kostnader (Swinder et al, 2001). 
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Enligt Rodríguez (2009) så har strategiska planeringsprocesser, när de är välutvecklade 

och bra implementerade en positiv effekt på företagets resultat.  

Studier har visat att en ökad inblandning av inköpsavdelningen i den strategiska 

planeringen är ett tecken på att inköp betraktas som en strategisk funktion. Statusen för 

inköpspersonalen innebär hur inköpsfunktionen ses och behandlas av högsta ledningen 

och andra funktioner i företaget. En framväxande uppfattning är att inköp bör betraktas 

som en lika viktig strategisk funktion som andra strategiska funktioner, likväl som 

marknadsföring, ekonomi och produktion. Forskare har upptäckt att endast när 

inköpsfunktionen anses vara strategisk kommer den att betraktas högt av högsta 

ledningen (Paulraj et al, 2006; Hartmann et al, 2012). 

 

Paulraj et al (2006) och Saranga et al (2010) menar att den avgörande rollen för 

inköpsfunktionens långsiktiga fokus är att bygga strategiska och kollaborativa 

leverantörsrelationer. Inköpsstrategier måste anpassas till affärsstrategi och 

inköpspersonal måste vara kunnig om den strategiska ledningen av företaget. Företag 

behöver tillämpa avancerade nivåer av strategiska inköp, eftersom inköp kan spela en 

avgörande roll när det gäller att integrera olika supply aktiviteter, som i sin tur kommer 

leda till ökade finansiella resultat, det vill säga, ökad tillväxt, ökad lönsamhet och ökad 

avkastning på det egna kapitalet (Paulraj et al, 2006). Ledningen måste förstå 

nyckelrollen som inköp kan ha i integrationen köpare-säljare genom att fokusera på 

process, relation, information och tvär-funktionella team. Strategiska inköp skapar en 

”win-win” situation för både köpare och leverantörsföretag, vilket ger en positiv 

påverkan på hela supply chain kedjan (Tassabehji et al, 2008). 

 

3.2.1.1 Strategi beroende på mål 

Eftersom inköpspraxis, eller inköpstradition, varierar för den optimala portföljen 

beroende på företag och kategoristrategi, så är det företagsstrategin som avgör 

strukturen på önskad inköpskompetens för funktionen, då olika företagsmiljöer och 

konkurrensprioriteringar leder till olika strategiska beslut, som i sin tur leder till en 

annan uppsättning finansiella och icke-finansiella mått för att mäta resultatet. 

På en funktionell nivå, används därför specifika resultatmått, för att skapa intern 

överensstämmelse av inköpsstrategi och praktiserande, då inköps resultatmåttssystem 

bör fokusera på strategiska resultat och mäta prestationen i direkt relation till strategiska 

mål av inköpsfunktionen.  
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Detta innebär att specifika mått för inköp bör utvecklas vilket speglar inköpsstrategin 

och möjliggör mätningar av resultatet som inköp bidrar med tillsammans med 

strategiska mål (Pohl et al, 2011). 

 

González-Benito (2007) anser att fokus bör ligga på vilken kapacitet som finns hos 

inköp, istället för de sedvanliga inköpsrutinerna, eftersom det ultimata syftet för alla 

inköpsrutiner är att åstadkomma viss kapacitet och dess kapacitet, oavsett hur den 

uppnås, måste vara i linje med företagsstrategin. Därför, fortsätter González-Benito 

(2007) beror inköpsfunktionens bidrag till företagsresultatet till vilken grad 

inköpskapaciteten passar och stödjer företagsstrategin. 

 

González- Benito (2007) menar att inköpsstrategier representerar ett mellanliggande 

element mellan företagsstrategi och inköpskapacitet. Två nivåer av inpassning eller 

inriktning blir synliga; nivån av inköpseffekt och nivån av inköps integration. 

Inköpskompetenser är en funktion av dessa två nivåer (González-Benito, 2007). 

3.2.1.2 Portfölj 

För att förbättra inköpsresultatet används ofta Kraljic´s (1983) matris för ”portfolio 

approach”. Den används för att kategorisera inköp efter interna-, produkt-, lönsamhet- 

och operationella faktorer, samt externa marknadsförhållanden, mera känd som 

”lönsamhet” och ”supply risk factor” med målet att ha olika inköpsstrategier för olika 

situationer. (Se figur nedan). Modellen används inte bara för att positionera produkter 

och formulera inköpsstrategier, utan också för att skifta produkter i matrisen genom att 

till exempel uppmuntra nya aktörer på marknaden och sätta mål för inköpsförbättringar 

(Knight et al, 2014).  
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Produkt Klassifikationsmodell 

 

Figur 1. Peter Kraljic (1983)”Purchasing must Become Supply Management” Harvard Business 

Review  

 

3.2.2 Inköpsfunktionens integration 

Integrationen avför interna affärsfunktioner och processer är en utmaning för de flesta 

organisationer. Frågan är ytterligare komplicerad för inköpsfunktionen, som inte bara 

skall integrera med andra interna funktioner, utan också förena sig med dess supply 

chain aktiviteter. Inköpsintegration diskuteras av forskare med fokus på både interna 

och externa aspekter, till exempel behöver företagen aktivt söka effektiva kopplingar 

eller integration mellan de varierande interna funktionerna och med leverantörer och 

kunder som leveranskedjan består av (Cousins et al, 2006). Enligt Shub et al (2009) är 

organisationskulturen en bidragande faktor till en organisations integration och resultat, 

där han definierar kultur som ” the set of key values, beliefs, understandings and norms 

that members of an organization share”. 

 

Dålig integration av inköpsaktiviteter och övriga funktioner resulterar ofta i långsam 

problemlösning, dåligt informationsutbyte och låga företagsresultatet, medan höga 

nivåer av integration kan förbättra resultatet (Cousins et al, 2006).  

Cousins et al (2006) menar vidare att inköpsintegration förbättrar relationen mellan 

inköps- och tillverkningsavdelningar samt resultat. Höga nivåer av integration är därför 

en indikator på aktivt och strategiskt riktade inköpsfunktioner, som bidrar till företagets 
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konkurrenskraft. Fawcett (2008) framhåller att människor är nyckeln till framgångsrik 

integration och måste tränas, utbildas och bli ihopsatta i rätt grupper för att interagera på 

rätt sätt. 

 

3.2.2.1 Kommunikation 

Organisationer som använder sig av strategiska inköp har möjlighet att främja 

långsiktiga samarbetsrelationer och förbättrad kommunikation samt uppnå större 

lyhördhet för leverantörernas behov. Strategiska inköp främjar kommunikation, vilket är 

avgörande för att uppnå en effektiv integration i hela leveranskedjan. Effektiv 

kommunikation bidrar till utveckling och underhåll av inter-organisatoriska rutiner, 

vilket finns dokumenterat att det förbättrar ett företags förmåga att effektivt hantera 

strategiska allianser. Dessutom är nyckeln till att utveckla och utnyttja taktisk kunskap 

att använda informella kommunikationskanaler. När ett företag och dess leverantörer 

kommunicerar öppet och regelbundet, kan de utöka sin kunskap och förståelse av 

komplexa frågor genom större utbyte av information. Empirisk forskning visar att 

strategiska allianser där parterna utbyter aktuell, korrekt och relevant information är mer 

framgångsrika än företag som inte har det kommunikationsbeteendet (Chen et al, 2004).  

Enligt Shub et al (2009) så krävs det höga nivåer av tillit för att effektiv kulturell 

kommunikation ska gå i de olika stegen genom supply kedjan och en homogenisering 

av kulturerna kan behövas. 

 

3.3 Områden som inköpare hanterar 

Nedan följer några arbetsområden som inköpsfunktionen hanterar. 

3.3.1 Produktutveckling 

Vid utveckling av nya produkter är leverantörer en viktig kompletterande källa till 

kunskaper. Leverantörssamarbete kan ha en positiv effekt på produktinnovation. Intern 

integration och samordning har visat sig vara viktig för effektiv integration av 

leverantörer och här spelar inköp en viktig roll i hanteringen av leverantörer samt att 

stödja FoU-funktionen (Forskning och Utveckling). Begreppet ”absorberande förmåga” 

(ett företags förmåga att känna igen, ta till sig och tillämpa extern kunskap i samband 

med innovation och lärande) är viktig för att använda befintlig intern kunskap så att ny 

extern kunskap kan utnyttjas. Absorberande förmåga påverkar leverantörssamarbetet 

positivt vid nya eller väsentligt förbättrade produkter (Bengtsson et al, 2011). 
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Det är tack vare kunskapsdelnings-processer som nya innovativa idéer och lösningar för 

produktdesign växer fram, eftersom den tekniska kunskapen kan saknas internt. 

Vikten av intern kunskap är avgörande för extern samverkan. Outsourcing fungerar till 

exempel inte effektivt utan den interna ansträngningen och kunskapsintegration är 

viktig mellan köpare och leverantör. Kombinationen av intern och extern integration 

påverkar produktinnovationen positivt. Rodiguez (2009) identifierar strategiska inköp 

som en kritisk faktor vid leverantörsinblandning i produktutvecklingsprocessen, men 

enligt Bengtsson et al (2009) är det viktigt att förstå att intern samordning behövs för 

det externa samarbetet. Samordningen involverar inköp, konstruktion, kvalitetssäkring 

och produktionsavdelningar. Inköp fyller en viktig funktion i att samordna insatser från 

leverantörer genom att initiera regelbundna innovations-möten tillsammans med 

leverantörer, utveckla teknikplaner, inköpsstrategier och leverantörsutveckling. 

Inköpsfunktionen inkluderar således en funktion av att överlappa intern kunskap samt 

samordna interna och externa relationer (Bengtsson et al, 2011). 

3.3.2 Benchmarking 

Den intensiva nivån av konkurrerande aktiviteter på de flesta marknader har inneburit 

nya tillvägagångssätt att uppnå resultat, relaterat till konkurrensen och för att uppnå det 

bästa tillvägagångssättet. Tidigare mättes resultatet enbart internt, med fokus på 

produktivitet, resultatet från mätningen är från slutkunden, eftersom kundens 

beskrivning av resultatet är av störst vikt. Det är också viktigt att inte bara mäta sig med 

de närmaste konkurrenterna, utan de som är ”bäst i klassen”, samt att inte bara mäta och 

jämföra det som kommer ut av processen, utan också själva processen som producerar 

slutprodukten. Konkurrensmässig benchmarking kan helt enkelt definieras som ”ett 

ständigt mätande av företagets produkter, service, processer och praktiserande mot 

standarder av de bästa konkurrenterna och andra företag som är ledande”. Mätsättet som 

valts för jämförelsen måste vara direkt eller indirekt kopplade till kundens utvärdering 

till företagets resultat (Christopher, 2011). 
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3.3.3 Outsourcing 

När aktiviteter som tidigare gjorts inom organisationen i stället görs av en extern aktör 

kallas det outsourcing och det tillämpas idag för varierande företagsprocesser, så som 

tillverkning, industriell produktutveckling och inom kunskapsintensiva serviceföretag. 

Förväntningarna med outsourcing bygger på kostnadsreducering samt att få tillgång till 

nya kompetenser och möjlighet att organisera snabbare produktutveckling. 

Vanligtvis är det aktiviteter som inte betecknas som kärn-aktiviteter som är aktuella för 

outsourcing, men en svårighet kan vara att göra rätt bedömning av vad som är ”kärnan”, 

eftersom tekniken och den snabba förändringen på marknaden medför att det som är 

”kärnan” idag kanske inte är det imorgon (Bengtsson et al, 2011). 

 

3.3.4 ”Make or buy” 

När det gäller at köpa eller tillverka själv tas ett antal frågor upp som: Vilka 

konsekvenser innebär det för våra leverantörer att införa just-in-time? Hur kan våra 

leverantörer involveras i produktdesign för att minska utvecklingstider och kostnader? 

Hur kan planeringen av material och komponenter förbättras för att minska 

tillverkningstider? Vilka är konsekvenserna av ökad outsourcing för företaget med 

avseende på förfarandet av myndighetsbestämmelser i olika länder? (Humphreys, 

2000). 

3.3.5  Leverantörsrelationer 

Det är viktigt att bygga bra och långsiktiga relationer med leverantörerna för att 

optimera sina inköpsresultat. Det underlättar om ledare har full förståelse att varje 

partner kan bidra till processen som krävs för att bygga relationer. I det här 

sammanhanget så kan strategisk planering inom strategiska inköp och samarbetet med 

leverantörerna utifrån dennes kapacitet att tillgodose köparens behov 

(leverantörsutveckling), väsentligt bidra till framgångsrika relationer (Rodríguez, 2009). 

 

3.4 Inköpskompetenser 

Inköpskompetenser beskriver inköpsfunktionens förmåga att agera i linje med den 

gemensamma strategin. En organisation behöver också ha förmågan att snabbt reagera 

på olika förändringar i omgivningen (Pohl et al, 2011). Kompetenser som kommer att 
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vara viktiga i framtiden enligt Zheng et al (2007) är social kompetens, 

samarbetsförmåga, företagskunskap och kunskaper inom förändringsarbete. 

3.4.1 Förändringar av kompetenser inom inköp 

Kompetensen som krävs för inköp har också förändrats avsevärt under de senaste åren. 

Fokus har flyttats från rollen av inköpare med fokus på pris, leverans och kvalitet, till en 

del av professionell hantering av strategiska långsiktiga, komplexa avtal mellan interna 

aktieägare, intressenter och leverantörer. Måttet på resultatet har på liknande sätt flyttats 

från prisavdrag till den totala kostnaden och rollen har utvidgats till att innefatta 

leverantörsutveckling, samordning av aktiviteter, marknadsundersökningar, 

kostnadsanalyser, sourcing, strategiformulering, benchmarking och outsourcing beslut 

(Cousins et al, 2006; Tassabehji et al, 2008). 

 

Samarbetsrelationer kräver också ett mer integrerat sätt att arbeta mot tidigare. De här 

förändringarna kräver annorlunda, mer sofistikerade skickligheter, kompetenser och 

tillvägagångssätt för att klara av den intensiva konkurrensmässiga omgivningen. 

Varierande forskning har försökt klargöra vilka skickligheter som behövs. Litteraturen 

fastställer att innan inköp kan tas till en strategisk nivå, behöver funktionen ha en stark 

uppsättning av kompetenser och skickligheter (Cousins et al, 2006; Hartmann et al, 

2012). 

3.4.2 Inköpsskicklighet 

Skicklighet kan ses som multi-dimensionell och har kategoriserats på flera olika sätt, 

som innefattar pedagogiska meriter, kompetens, arbetserfarenhet och yrkesutbildning. 

Speciellt tekniska kunskaper har visat sig ha betydelse för en organisations resultat, 

medan kompetens-tekniker, (exempelvis projektledarskap, tidsplanering och 

kommunikation), kräver strategiska tillvägagångssätt inom inköp. Inköpare med hög 

skicklighetsnivå och kunskap har en signifikant påverkan på det finansiella resultatet 

och den operationella effektiviteten i termer av kvalitetsförbättringar, design och 

tidsreduktion (Tassabehji et al, 2008). Knight et al (2014) kontrar med att varierande 

forskning visar på en minskning i betydelsen av vad som kallas mer ”tekniska” 

inköpsskickligheter och en ökning i betydelse av mer ”mjuk” och strategisk skicklighet. 
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3.4.2.1 Skicklighet - tre huvudområden 

Enligt Humphrey (2000) så är skicklighet inom dessa tre områden viktiga för att 

prestera bra i inköpsfunktionen: 

 

Business skills – att kunna genomföra marknadsanalyser, förhandla, skapa interna och 

externa relationer, utveckla global sourcing, planera och att ha organisatoriska 

kunskaper. 

 

Interpersonal skills – Det inkluderar risktagning, skriven och oral kommunikation, 

konfliktlösning, problemlösning, att ha kulturell kunskap och att inspirera samt skapa 

bra gruppdynamik. 

 

Technical skills – Som kostnadsanalyser, produktkunskap, datorkunskap, 

kvalitetsledning och kunskap om gällande lagstiftning (Humphreys, 2000; Tassabehji et 

al, 2008). 

 

3.4.2.2 Jobbanalyser 

Traditionella jobbanalyser har försökt att definiera de begärda tekniska skickligheterna 

och kunskaperna som är nödvändiga för framgångsrikt utförande av rollen som 

inköpare, inkluderat ”mjuka” färdigheter, såsom team-work eller effektiv 

kommunikation. Nyligen har kompetensprofilering blivit vanligt under jobbanalys-

processen. Fastän de två termerna oftast används för samma ändamål, så är 

”kompetens” annorlunda än ”skicklighet”, då kompetens avser det 

beteendedemonstrerade användandet av tekniska färdigheter och kunskap, men med 

kompetensprofilering är avsikten att fokusera på kompetenser särskilt associerade med 

”Superior Performance” (Knight et al, 2014).  

 

3.4.2.3 Kompetensanalyser 

Kompetensanalyser är viktiga för en rad av Human Resource Management (HRM) 

aktiviteter, inkluderat ”att skapa och uppdatera jobb - beskrivningar, rekrytera och välja 

anställda, designa och utvärdera träning och karriärsutbildning, utveckla 

belöningssystem, samt skapa framtidsplaner”. 

I praktiken är HRM´s uppgift av rollprofilering att inkludera både skickligheter och 

kompetenselement, analysera och beskriva specifik teknisk kunskap, eller den 

nödvändiga skicklighet som behövs för att uträtta begärd uppgift. Sammanfattningsvis 
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är jobbanalyser och kompetens/skicklighetsprofilering problematiskt, eftersom de flesta 

profileringstekniker är väldigt resurskrävande och retrospektiva istället för 

framtidsfokuserande (Knight et al, 2014). 

3.5 Inköpsfunktionens status 

En definition av status för inköpsfunktionen är hur högsta ledningen och övriga 

funktioner ser på inköp. Hög status infinner sig i de fall då inköp har ett starkt stöd från 

högsta ledningen. Högsta ledningen spelar en viktig roll till organisationens inställning 

till inköp och de kan också lägga resurser i form av tid, personal och ekonomi för att 

förbättra förmågan hos funktionen. När inköp anses strategiskt, är de mer involverade i 

den strategiska dialogen i företaget (Cousins et al, 2006). 

Hartmann et al (2012)  menar att rollen som inköp har i tvärfunktionella samarbeten, 

indikerar hur väl inköpsfunktionen är accepterad av övriga funktioner samt ledning och 

innan andra funktioner inser relevansen som inköp har, måste de accepterats vara 

strategisk. Tvärfunktionell integration skapar strategisk samstämmighet som i sin tur 

stärker förmågan att delta i fler strategiska aktiviteter som bidrar till organisationens 

framgång.  

Enligt Tassabehji et al (2008) så identifierade professionella inköpare en schism mellan 

deras egen beskrivning av sin roll i organisationen och organisationens beskrivning av 

deras roll. Medan de professionella inköparna enhälligt menade att deras roll var 

strategisk och värdeskapande, hade organisationen inte alltid den synen.  

 

Tassabehji et al (2008) menar att det verkar finnas ett internt politisk-kulturellt ”glastak” 

som förhindrar professionella inköpare från att bli involverade i den breda 

organisationens strategiska affärsbeslut. Huvudorsaken till det är bristen på internt 

erkännande av effekten en kapabel och skicklig inköpare kan ha på hela organisationens 

resultat, men också brist på intern support av rollen. Det verkar som att även när 

inköparna har utvecklat en hög skicklighet, så är deras status i organisationen ganska 

låg enligt sig själva, vilket leder till frustration och en känsla av vanmakt. Om de inte 

får demonstrera sina skickligheter kan de inte ändra organisationens uppfattning. 

Rollen som inköpare kan bara nå högre status i organisationen genom ett förvärvat 

starkt ledarstöd, vilket påverkar organisationens attityd och fördelning av resurser. Om 

inte inköparna har hög skicklighet kommer de inte nå högre status oavsett stöd från 

ledningen, så utan någon av de här två avgörande faktorerna är inköpsrollen begränsad 
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att nå förväntad effektivitet (Tassabehji et al, 2008). Knight et al (2014) beskriver att det 

finns tydliga samband mellan inköpsskicklighet, strategiska inköp, 

leverantörsintegration, organisatoriska resultat och positionen som inköp har i 

organisationen. 

 

3.6 Resultatmätning 

Mätsystemet för inköpsresultat bör mäta resultatet nära aktiviteterna som leder till 

resultatet. För inköp relaterar det direkt till inköpspraxis eftersom de är determinanter 

till inköpsresultatet. Inköpspraxis beskriver de specifika aktiviteter inköp engagerar sig i 

för att hantera företagets försörjningsbas och omfattar alla möjliga aktiviteter i inköp 

och supply management sammanhanget (Pohl et al, 2011). 

 

På en funktionell nivå, används specifika resultatmått, för att skapa intern 

överensstämmelse av inköpsstrategi och praktiserande, då inköps resultatmåttssystem 

bör fokusera på strategiska resultat och mäta resultatet i direkt relation till strategiska 

mål av inköpsfunktionen. Detta innebär att specifika mått för inköp bör utvecklas vilket 

speglar inköpsstrategin och möjliggör mätningar av resultatet som inköp bidrar med, 

tillsammans med strategiska mål (Pohl et al, 2011). 

 

3.6.1 Mätsystem 

Tidigare forskning har visat att implementering av mätsystem för inköpsresultat PPMS 

(Purchasing Performance Measurement system) kan vara ett medel för att nå högre 

nivåer av funktionell strategisk integration. Det har till och med föreslagits att ett sådant 

system borde vara ett krav för att uppfattas som strategisk bidragsgivare till 

företagsresultatet, eftersom det tillåter externa aktieägare att hålla inköpsfunktionen 

ansvarig för förverkligandet av strategiska mål. Forskningen antyder att det finns ett 

behov att utveckla PPMS systemet, som möjliggör en direkt koppling mellan finansiella 

- och icke finansiella resultat, för att stimulera önskvärda multipla mål bortanför den 

periodiska kostnadsminskningen. Dessa mätsystem behöver användas på kategorinivå 

som inköpsmetod för att uppnå önskad nivå på fördefinierade strategiska resultat. 

Därför är nivån på inköpskompetens bestämd till kategorinivå och ett PPMS system 

måste omvandla strategi till mätbara mål på denna nivå. Det har visat sig att nivån på 

strategisk integration av inköpsfunktionen avgör styrkan på sambandet mellan 



 

21 

 

strategiska företag och inköpsmålen. Därför skapas strategiska inköp genom strategisk 

integration av inköpsfunktionen (Pohl et al. 2011). 

Frågan är dock hur mätsystemen bör designas och hur resultatmätning väljs ut och 

planeras för att länka inköpspraktiserande med inköpsstrategi för att uppnå rätt 

inpassning. Resultatmätning bör representera ”konkreta formuleringar av företagets 

strategiska val” (Pohl et al. 2011). 

 

3.7 Ledarskap och Management i en organisation 

Kotter (2001) definierar management som ”hantering av komplexitet”. Målet med 

management är att skapa ordning och substans till viktiga dimensioner som kvalitet och 

lönsamhet hos produkter. Företag hanterar komplexitet genom planering och 

budgetering, målsättning och att skapa struktur. Ledarskap definieras i sin tur som 

”hantering av förändring”, som med hjälp av en vision visar riktningen samt 

kommunicerar om en önskad framtid på ett sätt som människor kan förstå och relatera 

till. I en dynamisk och föränderlig värld är ledarskap vitalt för organisationer för att 

konkurrera effektivt och att för att överleva. Mer förändring kräver alltid mer ledarskap 

(Kotter, 2001). 

3.7.1 Ledarskap inom supply management 

En förändring för organisationer är att gå från att vara ganska likartad till att bli mer 

”blandad” samt att behöva integrera i ett nät av supply chains. Ledare behöver ha ett 

holistiskt tillvägagångssätt och se hela supply chain som ett enda ”gytter”. Större 

uppmärksamhet riktas nu mot kraftfulla lämpliga ledarstilar som ansvarar för hållbara 

supply chains samt hantera dess förbättring och resultat, med betoning att ledarskap 

driver hela systemet som resulterar i förbättrade resultat och kundnöjdhet. Effektivt 

ledarskap är en signifikant kraft för att leda och visa vägen, för att uppnå effektfulla 

SCM resultat (Sharif et al, 2012). 

3.7.2 Förändringsarbete 

För att fungera effektivt behöver organisationer anpassa sina strategier, kapacitet och 

ledarskapsförmåga till sin omgivning. För att kunna konkurrera i en tävlingsinriktad och 

föränderlig affärsmiljö, behöver organisationer var anpassningsbara, ha en kapacitet att 

lära och förändra sig under rådande omständigheter. Konceptet att kunna anpassa sig är 

inte något nytt för organisationer, ändå tyder de många misslyckandena som de flesta 
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företag gör under sina förbättringsförsök på att många ledare inte vet hur man leder 

grundläggande och systematiskt förändringsarbete (Beer et al, 2005). 

 

Genom att driva genom snabba, ytliga förändringsprogram undviker ledare att lära sig 

sanningen om hur dålig samordning av vitala aktiviteter i värdekedjan och den 

grundläggande organisationens design, kultur och ledarskapsproblem hindrar 

organisationens effektivitet. Det resulterar i cynism, låg grad av engagemang, samt 

slutligen ett misslyckande att strategiskt leda organisationen i rätt riktning (Beer et al, 

2005). 

 

3.8  Sammandrag av teoristudien för hypotesformulering  

Det har allt mer uppmärksammats hur viktig inköpsfunktionen är i en organisation, men 

lite forskning har gjorts om hur skicklighet och kunskap hos inköparna kan påverka 

resultatet både hos inköpsavdelningen, men också på hela organisationen (Humphreys, 

2000).  Avancerade strategiska inköp behöver länkas ihop med hela företagsstrategin, 

samtidigt som inköpsavdelningen behöver ha insikt i företagets strategiska riktning 

(Paulraj, 2006).  Strategiska inköp innebär bland annat upprättande av nära relationer 

med leverantörer, dela information och ta emot professionell utveckling och utbildning 

för bättre kompetens (Erol et al, 2008; Tassabehji et al, 2008). Höga nivåer av 

integration är en indikator på aktivt och strategiskt riktade inköpsfunktioner som bidrar 

till företagets konkurrenskraft (Cousins et al, 2006). 

Samarbetsrelationer kräver helt enkelt ett mer integrerat sätt att arbeta mot tidigare och 

för lättare integration behövs vissa skickligheter, till exempel god 

kommunikationsförmåga för skapandet av nära relationer, att snabbt kunna lösa 

konflikter som kan uppstå, men också förmågan att inspirera och skapa bra 

gruppdynamik, vilket leder till att olika funktioner inom företaget länkas samman och 

informationsflödet mellan dem går snabbt och smidigt.  Enligt Fawcett (2008) är 

människor nyckeln till framgångsrik integration och måste tränas, utbildas och bli 

hopsatta i rätt grupper för att integrera på rätt sätt.  Det leder till den första hypotesen.  

 

Fråga 1. Finns det något samband mellan inköpsfunktionens skicklighet och hur väl de 

integrerar med övriga funktioner inom företaget? 

 

(H1) Skickliga inköpare integrerar lättare med övriga funktioner. 
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Studier har visat att en ökad inblandning av inköpsavdelningen i den strategiska 

planeringen är ett tecken på att inköp betecknas som en strategisk funktion (Paulraj et 

al, 2006). För att medverka i planeringen behövs stöd från ledningen och vilket stöd de 

får beror på hur ledningen ser på inköp, vilken status de har. En definition av status för 

inköpsavdelningen är just hur högsta ledningen ser på inköp. Hög status infinner sig i de 

fall då inköp har ett starkt stöd från högsta ledningen. (Cousins et al, 2006). Tassabehji 

et al, (2008), håller med om rollen som inköpare bara kan nå högre status genom starkt 

ledarstöd, men anser däremot att om inte inköparna har hög skicklighet, kommer de inte 

nå högre status oavsett stöd från ledningen, vilket testas i hypotes nummer två. 

 

Fråga 2. Finns det något samband mellan inköpsfunktionens skicklighet och för vilken 

status inköp har i organisationen? 

 

(H2) När inköp anses vara skickliga har inköp hög status i organisationen. 

 

Kopplingen mellan inköpsresultat och till organisationens resultat syftar till vilken grad 

av kompetens som finns hos inköp. Inköpskompetenser beskriver inköps förmåga att 

agera i linje med den gemensamma strategin och praktisera sin kapacitet i enlighet med 

denna. (Pohl et al, 2011). 

Enligt Rodríguez (2009) så har strategiska planeringsprocesser, när de är välutvecklade 

och bra implementerade en positiv effekt på företagets resultat. 

 

Fråga 3. Har inköpare med hög skicklighet positiv effekt på hela organisationens 

resultat? 

 

(H3) Skickliga inköpare leder till bättre företagsresultat. 

 

González-Benito (2007) anser att fokus bör ligga på att inköpskapaciteten stämmer 

överens med företagsstrategin, vilket gör det intressant att kontrollera om det finns ett 

samband mellan skickligheten hos inköpsfunktionen och resultatet på kategorinivå. 

Därför undersöks sambandet på den nivån med två kontrollfrågor, som följer direkt efter 

hypotesanalysen. 
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4.0 Analysresultat 
 

Nedan presenteras urvalet av frågor, samt resultatet från korrelationsanalysen. 

Analysen har genomförts med hjälp av dataprogrammet SPSS. 

 

 

4.1 Urval av frågor 

För att testa sambanden i hypoteserna har de mest relevanta frågorna från 

undersökningen valts ut. Till hypotes 1 valdes frågan som berör till vilken grad nya 

idéer från inköpsavdelningen kommuniceras ut till andra avdelningar och den indikerar 

hur väl de integrerar med övriga avdelningar. Den testas mot frågan om vilken 

kunskap/skicklighet inköpsledaren har vid affärsbeslut.  

 

Till hypotes nummer 2 valdes frågan om högsta ledningen ser inköpsavdelningen som 

jämställd med andra avdelningar. Den andra frågan berör vilken kunskap/skicklighet 

inköpsledaren har vid affärsbeslut. 

 

För att testa sambandet i Hypotes 3 valdes ytterligare två frågor ut och den ena som 

handlar om skicklighet/kunskap hos inköparen var samma som valdes ut i H1 och H2. 

Den andra berör hur väl företaget presterar i förhållande till konkurrenterna på 

marknaden. Där har flera olika alternativt valts ut för att testa sambandet mellan 

skickligheten och resultatet för företaget och de innefattar både nettovinst, ROI (return 

on investment), försäljningsökning samt antal nya produkter introducerade på 

marknaden.  

 

Eftersom hypotes 3 endast undersöker sambandet mellan skicklighet hos 

inköpsfunktionen och resultatet på företagsnivå, finns det ett behov av att se om 

samband finns mellan skickligheten hos inköp och resultat på kategorinivå, varav två 

ytterligare analyser har gjorts som en sorts kontroll för resultat på kategorinivå. Till de 

frågorna har samma variabler för skickligheten hos inköpare valts ut som i de tre 

hypoteserna och de testas mot inköpspriset i den första kontrollfrågan och i den andra 

testas den mot kostnaden för inköpsprocessen. I de båda fallen är resultatet på 

kategorinivå i förhållande till ledningens uppsatta mål.  
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4.2 Korrelation 

 

 

Hypotes nr 1 

Till vilken grad är nya idéer från 

inköpsavdelningen kommunicerad ut till 

övriga avdelningar 

Kunskapen hos 

inköpsledaren vid 

affärsbeslut 

Pearson                                                        .386** 

Sig. (2-tailed)                                                           .000 

N                                                            812 

 Hypotes nr 2  
 Inköp ses som likvärdig med övriga  

 avdelningar av högsta ledningen     

Kunskapen hos 

inköpsledaren vid 

affärsbeslut 

Pearson 

Sig.(2-tailed) 

N 

                                                        .274 

                                                        .000 

                                                         827 

 Hypotes nr 3  
Antal nya produkter introducerade 

på marknaden     

Kunskapen hos 

inköpsledaren vid 

affärsbeslut 

Pearson 

Sig.(2-tailed) 

N 

                                                        .032 

                                                        .420 

                                                         644 

 Hypotes nr 3  ROI (Return on investments) 

Kunskapen hos 

inköpsledaren vid 

affärsbeslut 

Pearson 

Sig.(2-tailed) 

N 

                                                        .037 

                                                        .350 

                                                         631 

 Hypotes nr 3  Nettovinst 

Kunskapen hos 

inköpsledaren vid 

affärsbeslut 

Pearson 

Sig.(2-tailed) 

N 

                                                        .040 

                                                        .309 

                                                         635 

 Hypotes nr 3   Försäljningsökning 

Kunskapen hos 

inköpsledaren vid 

affärsbeslut 

Pearson 

Sig.(2-tailed) 

N 

                                                        .034 

                                                        .397 

                                                         640 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Kontrollfråga för  

kategoriresultat 

 

Inköpspris 

Kunskapen hos                 Pearson 

inköpsledaren vid             Sig.(2-tailed)  

affärsbeslut                       N 

                                                           .149 

                                                            000 

                                                             667 

 

Kontrollfråga för 

kategoriresultat 

 

Kostnaden för  

inköpsprocessen                                                        

 

Kunskapen hos                 Pearson 

inköpsledaren vid             Sig.(2-tailed)  

affärsbeslut                        

                                                           .139 

                                                            000 

                                                            647 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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5.0 Analys och Diskussion 
 

5.1 Samband mellan skickligheten hos inköpare och integration 

Korrelationsanalysen av hypotes 1 i tabellen från föregående kapitel visar på ett 

signifikant samband mellan skicklighet hos inköpsfunktionen och att de integrerar väl 

med övriga avdelningar i organisationen. Det stöder hypotesen och stämmer väl överens 

med vad litteraturen säger. Vilka skickligheter som är viktiga för en inköpare skiljer sig 

lite åt i litteraturen. Medan Tassabehji et al (2008) anser att speciellt tekniska kunskaper 

har betydelse för en organisations resultat, så anser Knight et al (2014) att betydelsen av 

teknisk kunskap minskar och att vikten av ”mjuk” strategisk kunskap ökar. En skicklig 

inköpare behöver såklart ha flera olika skickligheter och en av de mer ”mjuka” 

skickligheterna är just förmågan att kunna kommunicera bra, att kunna lösa konflikter 

som kan uppstå och att ha kulturell kunskap, samt att kunna inspirera och skapa bra 

gruppdynamik (Humhreys, 2000). Chen et al (2004) framhåller att strategiska inköp 

främjar kommunikation, vilket är avgörande för att nå effektiv integration i hela 

leveranskedjan. Därför känns det som en naturlig koppling att om inköpare är skicklig i 

termer av ovanstående så har de också lättare att integrera väl. Enligt Cousins et al 

(2006) så är höga nivåer av integration en indikator på aktivt och strategiskt riktade 

inköpsfunktioner och att vara väl integrerad med övriga avdelningar bidrar till att 

informationsutbytet går snabbare, men också till att förbättra relationen mellan inköps- 

och tillverkningsavdelningar.  

 

5.2 Samband mellan skicklighet hos inköpare och status i organisationen 
 

Hög status i det här fallet innebär att inköpsfunktionen ses som likvärdig med övriga 

funktioner inom företaget, vilket är nödvändigt enligt Paulraj et al (2006). Högsta 

ledningen spelar en stor roll när det gäller påverkan på organisationens attityd till 

inköpsavdelningen, men också till att avsätta personal och finanser för att förbättra 

funktionen (Cousins et al, 2006). Tidigare när inköp sågs mer som en ren operativ 

funktion som inte var så viktig hade inköp ofta ganska låg status i organisationen, men i 

takt med att funktionen blivit mer strategisk och ledningen har insett att inköp har stor 

betydelse för hela organisationens konkurrenskraft och framgång så har synen på 

funktionen ändrats. Betydelsen av att ha viss kompetens, kunskap och skickligheter blir 

väldigt tydlig när området som en inköpare ska behärska ökar både i storlek och 

betydelse. Enligt Tassabehji et al (2008) så är skicklighet en nödvändighet för att uppnå 
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hög status i organisationen, vilket bekräftas av resultatet i hypotes 2, där ett signifikant 

samband mellan skicklighet hos inköpare och hög status kunde bekräftas. Däremot kan 

inte en korrelationsanalys visa kausalitet, det vill säga att det är skickligheten som ger 

hög status, det skulle kunna vara det omvända, men det verkar mest logiskt att 

skickligheten leder till hög status, vilket också teorin stöder. För att kunna arbeta på en 

strategisk nivå så krävs det mycket mera av en inköpare än tidigare, när de endast var 

operativa, vilket naturligtvis ställer högre krav på inköparna och därför borde ju också 

skicklighet ha stor betydelse för att kunna utföra och utforma strategier som är i linje 

med företagsstrategierna, vilket stöds både av dataanalysen och av teorin. (Tassabehji et 

al, 2008). Både Cousins et al (2006) och Hartmann et al (2012) fastställer att innan 

inköp kan tas till en strategisk nivå så behöver funktionen ha en stark uppsättning av 

kompetenser och skickligheter, vilket ytterligare bekräftar betydelsen av att vara 

skicklig för att dels kunna arbeta strategiskt, men också för att uppnå högre status. 

 

5.3 Samband mellan skickligheten hos inköpare och företagsresultat 
 

Den tredje hypotesen som testades visade inget samband mellan om en inköpare är 

skicklig och företagsresultat, vilket var lite förvånande, eftersom litteraturen säger att 

strategiska inköp har påverkan på hela organisationen och för att arbeta strategiskt 

behöver inköp enligt Paulraj et al (2006)  ha vissa kompetenser och skickligheter. 

Skickligheten hos inköpare testades mot fyra olika resultatscenarion, men inget 

samband visades mellan något av dem. Resultatet i det här fallet mättes i förhållande till 

företagens bästa konkurrenter och det kan i och för sig vara svårt att mäta på ett korrekt 

vis, speciellt med tanke på att de som svarat i undersökningen kanske inte haft rätt 

kännedom om förhållandena gentemot konkurrenterna. Däremot så visade de ställda 

kontrollfrågorna i analysen ett signifikant samband mellan skickligheten hos 

inköpsfunktionen och resultatet på kategorinivå och det stämmer överens med vad 

litteraturen säger och visar samtidigt att det är nödvändigt att mäta prestationen där den 

uppstår, vilket också Pohl et al (2011) förespråkar när han anser att inköps 

resultatmåttsystem bör fokusera på strategiska resultat och mäta resultatet i direkt 

relation till strategiska mål av inköpsfunktionen. Pohl et al (2011) menar vidare att 

inköpspraxis varierar beroende på företag och kategoristrategi, därför är det 

företagsstrategin som avgör kompetens och skicklighet för funktionen, eftersom olika 

företagsmiljöer och konkurrensprioriteringar leder till olika strategiska beslut, som i sin 

tur leder till en annan uppsättning finansiella och icke-finansiella mått för att mäta 
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resultatet. Det innebär att för att mäta resultatet för inköp, så bör specifika mått 

utvecklas som speglar inköpsstrategin, vilket kanske inte alltid sker. Ett annat sätt att 

mäta resultatet kan vara hur väl inköpskapaciteten stämmer överens med 

företagsstrategin, vilket González-Benito (2008) anser att fokus bör ligga på, men som 

återigen kan vara svårt att konkret mäta om inte rätt mätsystem finns och ännu svårare 

för någon som inte har varit med och utvecklat måtten att svara på. Det kan också vara 

så att skicklighet till viss del är abstrakt och svårt för determinanterna att svara på hur 

viktig skicklighet är, medan det är lättare att svara på om inköp arbetar strategiskt, eller 

har hör status, men för att nå dit behövs viss skicklighet och kunskap, vilket kanske inte 

kopplas till skicklighet om man inte är insatt i vilket stort område inköp måste ha 

kunskap inom, vilket till och med har varit svårt för organisationer att inse enligt 

Cousins et al (2006).  

 

5.4 Vidare resultatdiskussion 
 

Enkäterna innehöll många olika frågor, men bara ett fåtal har använts i det här arbetet. 

Det kan såklart påverka resultatet att inte alla frågor testats i relation till varandra, men 

de mest relevanta har ändå analyserats och borde ge ett representativt resultat. Att 

konkurrensen hårdnar när allt mer globaliseras och teknologin utvecklas väldigt snabbt 

är de flesta forskare överens om. (Christopher, 2011; Tassabehji et al, 2008; Zheng et al, 

2007). Vikten av att ha smarta strategiska arbetssätt kan inte nog betonas för att företag 

skall både vara konkurrenskraftig och samtidigt gå med vinst. De företagsstrategier som 

utformas behöver kommuniceras ut i hela företaget och där spelar ledningen en väldigt 

stor roll. Enligt Paulraj (2006) behöver inköpsstrategier länkas ihop med hela 

företagsstrategin och där har ledningen ett stort ansvar att förmedla ut organisationens 

mål, så att inköpsavdelningen har insikt i den strategiska riktning som företaget har.  

Enligt Tassabehji (2008) så verkar ändå de flesta stora och medelstora företag ha insett 

att inköpsfunktionen är en nyckelkomponent med stor strategisk betydelse, fastän det 

enligt Cousins et al (2006) gått långsamt att komma till den insikten för många och om 

det är svårt att mäta prestationen just där den uppstår, i det här fallet hos inköp, så kan 

det vara en förklaring till att ledningen i organisationer inte insett inköps avgörande 

betydelse tidigare. Det verkar ändå som att det börjar bli vida känt att inköps roll är 

strategisk och att skicklighet behövs för att ta rätt beslut vid olika inköpsscenarion samt 

att kunna integrera väl med övriga avdelningar.  
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6.0 Slutsats 
 

Nedan presenteras slutsatser som dragits efter korrelationsanalys och 

teorisammanställning. 

 

6.1 Syftets Frågeställningar 

Fråga 1. Finns det något samband mellan inköpsfunktionens skicklighet och hur 

väl de integrerar med övriga funktioner inom företaget? 

Det finns ett samband mellan inköpsfunktionens skicklighet och integration med övriga 

avdelningar enligt korrelationsanalysen och teorin stärker det sambandet genom att 

belysa vikten av hur informationsutbytet vid hög integration går snabbare, men också 

förbättrar relationer mellan olika avdelningar, vilket underlättas när inköpare är 

skickliga på exempelvis kommunikation och problemlösning. 

 

Fråga 2. Finns det något samband mellan inköpsfunktionens skicklighet och vilken 

status inköp har i organisationen? 

Samband hittades också mellan inköpsfunktionens skicklighet och dess status i 

organisationen både genom korrelationsanalysen och i teorin. Större krav på inköparna 

ställs när funktionen gått från att vara endast operativ till att bli strategisk. De behöver 

ha en stark uppsättning kompetenser och skickligheter för att agera på en strategisk nivå 

och endast då uppnår de högre status och ses som jämbördig med övriga funktioner. 

 

Fråga 3. Har inköpare med hög skicklighet positiv effekt på hela organisationens 

resultat? 

Inget samband mellan hög skicklighet och positiv effekt på organisationens resultat 

hittades genom korrelationsanalysen, men teorin säger annorlunda, vilket kan förklaras 

med att det kan vara svårt att utveckla bra mätsystem som mäter prestationen där den 

uppstår men också att olika företagsmiljöer och konkurrensprioriteringar leder till olika 

strategiska beslut vilket i sin tur leder till olika mått för att mäta resultatet. På 

kategorinivå fanns det däremot ett uppmätt samband, vilket visar att skickligheten har 

betydelse för resultatet, men att det är svårare att mäta ju längre ifrån prestationen det 

mäts. Teorin belyser att inköpsfunktionen har påverkan på hela organisationens resultat 

och vidare forskning kan behövas på det området. 
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6.2 Övergripande slutsats 
 

Skickliga inköpare påverkar en organisation positivt genom att de integrerar lättare med 

övriga avdelningar vilket bidrar till snabbare informationsflöde och ger bland annat 

snabbare problemlösning. Hela organisationens resultat påverkas positivt när inköpare 

är skickliga eftersom skickligheten leder till att inköparna klarar av att agera på en 

strategisk nivå. De integrerar också bättre, både externt och internt, vilket leder till 

snabb problemlösning och bättre kunskapsutbyte mellan avdelningar. Skickligheten 

påverkar också statusen positivt. 

Slutsatsen kan då dras att skicklighet hos inköpsfunktionen bidrar positivt till 

organisationens resultat, vilket också stöds av Chen et al (2004) och borde 

uppmärksammas hos ledningen så att inköpsfunktionen får det stöd de behöver för att 

utveckla funktionen samt få de rätta kompetenserna när tjänster ska tillsättas. Däremot 

är det ibland svårt att mäta prestationen där den uppstår, vilket innebär att det inte går 

att se att ett positivt resultat för företaget kommer just från inköpsfunktionen. Det 

innebär i praktiken att företagen bör utveckla bättre, specifika mätsystem som hjälper 

till att mäta prestationen där den uppstår, vilket Pohl et al (2011) instämmer med.  

 

6.3 Begränsningar 
 

Trots att respondenterna som deltagit i undersökningen varit från inköpsområdet och i 

de flesta fall haft en ledande position, som borde innebära god kunskap om 

företagssituationen, så besvarades frågorna endast av en enda person från varje 

deltagande företag, vilket kan innebära att en annan person skulle svarat annorlunda. 

Det kan också vara svårt att skatta vikten av hur stor betydelse en skicklig inköpare har 

på resultatet eftersom mätsystemen inte alltid kan mäta prestationen där den uppstår. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Eftersom teorin och empirin skiljer sig lite åt vid den tredje hypotesen, som berör 

sambandet mellan skickligheten hos inköpsfunktionen och företagsresultat, samt att lite 

forskning finns på hur stor påverkan inköpsfunktionen har på hela organisationens 

resultat, men också hur mätsystem bör utvecklas, så finns ett behov av vidare och 

djupare forskning inom det området. 
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6.4 Teoretiskt bidrag 

Denna studie har bidragit med kunskapen att när inköpare är skickliga medverkar de 

positivt till företagets resultat och de bör därför få större uppmärksamhet och stöd från 

ledningen för att utveckla funktionen, men också för att få de rätta kompetenserna när 

nya tjänster ska tillsättas. 
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