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Abstract 

Purchasing has a direct impact on a company’s profitability, which means that 
focusing on reducing purchasing costs can lead to large positive effects. The 
purchasing function in a company is usually organized in a hierarchical structure 
which depends on the challenges the company faces. One factor that affects the 
organization structure is what degree of centralization that is being used. 

Tenhults Pressgjuteri AB had the year 2011 sales of 90 million SEK and currently 
employs 75 people. The company has recently expanded significantly which has 
led to structural problems in the purchasing organization. Company directors have 
experienced that the purchasing organization is becoming more difficult to 
monitor and control and are considering a centralized purchasing organization.  

The purpose of this thesis is to investigate the purchasing organization at Tenhults 
Pressgjuteri which also includes applying theories developed for large companies. 
To fulfill this purpose, the following three questions have been formulated: 

1. What strengths and weaknesses are there in the purchasing organization? 
2. What opportunities for improvement are there in the purchasing 

organization? 
3. What degree of centralization for the purchasing organization is 

appropriate? 

The purchasing organization is spread among several departments. A total of 13 
employees have been interviewed during this thesis. 

Responsibilities within the purchasing process are unclear due to changes in the 
company since it was founded. The decision to centralize the purchasing 
organization is made by management and not a necessity from the view of the 
employees. Many steps in the purchasing process are not performed properly. The 
main inadequacies are found where evaluation of both supplier performance and 
the purchase is made. Supplier selection is often based on price. The company has 
a high technical expertise among the employees. 

The company needs to create a structure in the purchasing organization. They 
need to develop strategies and tactics for purchasing and start evaluating 
purchases and supplier’s performance. The company should make use of the 
purchasing tools that are available and use the right competence for the right 
purchase. Finally, we recommend the company to continue to develop the areas of 
the purchasing that have been estimated to be acceptable to avoid that they are 
overlooked. 

Considering Tenhults Pressgjuteris goal to grow 15 % each year and the 
conditions that the company has, the mixed degree of centralization is estimated 
to be most appropriate. Some of the company’s purchases are moved to a central 
purchasing department while technically difficult items still remains at appropriate 
staff. This option provides a good opportunity for the company to work 
strategically with purchase and is considered viable.
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Sammanfattning 

Inköp har en direkt påverkan på ett företags lönsamhet, vilket gör att fokus på att 
reducera inköpskostnader kan leda till stora positiva effekter. Inköp i ett företag är 
i regel organiserad i en hierarkisk struktur som bör anpassas utifrån de utmaningar 
ett företag ställs inför. En av faktorerna som påverkar inköpsorganisationens 
struktur är vilken centraliseringsgrad som används. 

Tenhults Pressgjuteri AB hade år 2011 en omsättning på 90 miljoner SEK och 
75st anställda. Företaget har nyligen expanderat kraftigt vilket har lett till 
strukturella problem i inköpsorganisationen. Dessa problem syns bland annat i 
ansvarsfördelningen av inköp är otydlig. Företagets ledning har upplevt att 
inköpsorganisationen har blivit svårare att överblicka och styra vilket har lett till 
att de överväger att centralisera inköpsorganisationen. 

Examensarbetets syfte är att utreda inköpsorganisationen på Tenhults Pressgjuteri 
bland annat genom att applicera teorier framtagna för stora företag. För att 
uppfylla syftet har följande tre frågeställningar formulerats:  

1. Vilka styrkor och svagheter finns i inköpsorganisationen? 
2. Vilka förbättringsmöjligheter finns i inköpsorganisationen? 
3. Vilken grad av centralisering i inköpsorganisationen är lämplig? 

Inköpsorganisationen på företaget är fördelat bland olika avdelningar. Totalt har 
13 anställda intervjuats under examensarbetet. 

Att ansvarsfördelningen är otydlig har sin grund i företagets förändring sedan det 
grundades. Att centralisera inköpsorganisationen är ett beslut från ledningen och 
är inte en nödvändighet enligt de anställda. Företaget brister i många steg i 
inköpsprocessen. De största bristerna återfinns vid utvärdering av 
leverantörsprestationer och genomförda inköp. Val av leverantör baseras ofta på 
pris. Företaget har hög teknisk kompetens bland de anställda. 

Företaget behöver skapa en struktur över inköpsorganisationen. De behöver 
utveckla strategi och taktik vid inköp och börja utvärdera genomförda inköp och 
leverantörernas prestationer. De bör använda de inköpsverktyg som finns 
tillgängliga och använda rätt kompetens vid rätt köp. Slutligen så rekommenderas 
företaget att fortsätta utveckla de områden som har bedömts som bra för att 
undvika att dessa blir förbisedda. 

Med hänsyn till Tenhults Pressgjuteris mål att växa 15 % varje år och de 
förutsättningar som företaget har bedöms den blandade centraliseringsgraden vara 
mest lämplig. Vissa av företagets inköp flyttas till en central inköpsavdelning 
medan tekniskt svåra artiklar köps in av lämpliga anställda. Detta alternativ ger 
god möjlighet för företaget att arbeta strategiskt med inköp och anses vara 
genomförbart. 
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1 Inledning 

I det här kapitlet beskrivs ämnesområdet till examensarbetet samt en kortfattad 
företagsbeskrivning följt av en redogörelse av den problematik som finns på Tenhults Pressgjuteri 
AB. Vidare beskrivs examensarbetets syfte och tre frågeställningar för att uppnå det syftet. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av examensarbetets avgränsningar samt en disposition som 
förklarar rapportens upplägg. 

1.1 Bakgrund 

Inköpsorganisationen definieras i det här examensarbetet som de villkor som 
gäller angående inköp i en organisation. I detta inkluderas bland annat struktur, 
processer och dokumentation kring inköp. 

1.1.1 Ämnesområde 

Inköp står för en betydande del av ett företags totala kostnader och har på senare 
tid fått en allt större betydelse i många företag. Inköpsposten i kostnaderna för 
små- och medelstora företag i Sverige har en ökande trend och uppgår i 71 % av 
de tillfrågade företagen till mer än 40 % av de totala utgifterna enligt en 
undersökning genomförd 1986 (Gadde & Håkansson, 1998). Den ökande 
inköpsandelen av kostnaderna har sin orsak i den allt mer växande specialisering 
som sker i de industriella verksamheterna, alltså att företag fokuserar mer på 
kärnkompetensen och outsourcar mer (Gadde & Håkansson, 1998). Inköp har en 
direkt påverkan på ett företags lönsamhet, då köp av fel produkter eller ha ett 
inköpspris som är för dyrt hämmar lönsamheten (Skoog & Widlund, 2001).  

Att fokusera på inköpskostnaden kan leda till stora positiva effekter då en 20 % 
lägre total inköpskostnad kan leda till samma vinstmarginal som 100 % ökad 
försäljning för ett företag som har 20 % vinstmarginal på sina produkter. Sänkning 
av kostnaden för inköp är en av de positiva effekter som kan uppnås med en mer 
specialiserad inköpsavdelning. De kan även uppnå en kvalitetshöjning på inköpta 
artiklar då de har mer tid till förfogande för att lära känna marknadens utbud och 
dess leverantörer. (Barrat & Whitehead, 2004) 

Trots de stora effekterna ett fokuserat inköpsarbete kan åstadkomma, finns det 
undersökningar som visar att hela 65 % av de tillfrågade små- och medelstora 
företagen i Storbritannien anser att inköp är en oviktig del av deras verksamhet. 
Inköpsarbetet på dessa företag bedrivs till 82 % av anställda som gör detta vid 
sidan av andra arbetsuppgifter och endast 19 % av dessa företag har separata 
inköpsavdelningar som då i genomsnitt består av två anställda. (Quayle, 2002) 

Ett sätt för företag att skapa konkurrensfördelar i inköp är att upprätta en 
inköpsstrategi. En inköpsstrategi kan bland annat användas för att pressa priser, 
avgöra om företaget ska tillverka en produkt själv eller outsourca till en annan 
verksamhet, skapa underlag för djupare samarbeten med leverantörer eller 
klassificera sina produkter och deras betydelse för verksamheten med mera. (Kron 
& Wallgren, 2010)  
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I mindre företag hanteras inköp på en mindre strategisk nivå då ett strategiskt 
arbetssätt kan vara svårt att genomföra trots att det har potential att ge en positiv 
effekt. När ett företag växer och kapitalet som hanteras i inköp ökar kan det bli 
mer lönsamt att arbeta på en strategisk nivå (Pressey, Winklhofer & Tzokas, 2009). 
En centraliserad inköpsorganisation kommer förr eller senare ge skalfördelar när 
ett företag växer. Men att centralisera en inköpsorganisation har både fördelar och 
nackdelar beroende på vilken verksamhet ett företag bedriver och vilka inköp som 
sker (Gadde & Håkansson, 1998). 

1.1.2 Företagsbeskrivning 

Tenhults Pressgjuteri AB, härefter benämnt Tenhults Pressgjuteri, är ett företag 
som är beläget ungefär en mil utanför Jönköping och är specialiserat på 
pressgjutning i aluminium och zink. Förutom pressgjutning erbjuder företaget 
även rådgivning vid konstruktion och tillverkning av verktyg tillsammans med 
kund, verktygsservice och underhåll samt efterbearbetning. Företaget har varit 
aktivt sedan det grundades med namnet Tenhults Metallindustri AB 1949 men 
bytte namn när företagets nuvarande VD tillsammans med ytterligare en person 
tog över företaget 1983 och valde då istället att kalla företaget Tenhults 
Pressgjuteri. Företaget har 75st anställda som arbetar i två-skift och en omsättning 
år 2011 på 90 miljoner SEK med en prognos på 88 miljoner SEK i omsättning år 
2012.  

Tenhults Pressgjuteri har som vision att vara ett växande företag med modern 
teknik och bra relationer och deras affärsidé är att med hjälp av 
pressgjutningsteknikens fördelar kunna ta fram smarta helhetslösningar 
tillsammans med sina kunder. De har en rad olika verksamhetspolicys där det 
bland annat ingår att uppfylla sina kunders krav och förväntningar, vara en 
attraktiv arbetsplats och ha en bra arbetsmiljö, minimera miljöpåverkan, följa lagar 
och krav samt ständigt genomföra förbättringar av företagets processer med hjälp 
av medarbetarna. Företaget har som mål att växa 15 % per år och strategin för att 
nå dit är att ha hög automatiseringsgrad i sina processer, både för att hålla nere 
kostnader och för att säkerställa kvalitén. Företagets kunder står att finna i 
fordonsindustrin, marinindustri och i övrig tillverkningsindustri. 

Inköp på Tenhults Pressgjuteri omsatte totalt 50 miljoner SEK under 2011 där 
materialkostnaden var den klart största posten av den totala omsättningen. Av det 
inköpta materialet stod aluminium och zink för hälften av inköpsbudgeten och 
landade på ungefär 26 miljoner SEK under 2011. Företaget köper utöver metall 
även komponenter som monteras på det som gjuts, verktyg, maskiner, 
skyddsutrustning, arbetskläder, kontorsmaterial, städartiklar, tjänster, energi och 
försäkringar med mera.  

Företaget har sedan 2001 vuxit från att ha en omsättning på strax över 30 miljoner 
SEK till att ha en omsättning på ca 90 miljoner SEK 2011 och har vuxit från 53st 
anställda 2009 till 75st anställda 2012. Inköpsorganisationen inom företaget är 
utspritt på företaget bland de anställda inom respektive avdelning. Det är med 
andra ord många som sköter inköp enskilt men det är ingen som har ett tydligt 
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enskilt ansvar över hela inköpsorganisationen. Företaget överväger att centralisera 
sin inköpsorganisation för att få bättre kontroll, skapa skalfördelar och göra det 
ekonomiskt försvarbart att anställa personal med högre inköpskompetens.  

 

1.2 Problembeskrivning 

De teorier som berör inköpsorganisation och inköpsprocesser är främst framtagna 
för större eller multinationella företag. Väldigt lite teori rör inköpsorganisation i 
små- och medelstora företag trots att påvisad effektivisering kan sänka kostnader 
för inköp. Teorierna är dessutom i regel utformade med utgångspunkt för företag 
som aktivt arbetar med inköp på en strategisk nivå och eventuellt supply chain 
management och ej företag med en mindre utvecklad inköpsorganisation. 

Tenhults Pressgjuteri har sedan uppstarten utökat sin verksamhet och på senaste 
åren haft en stark tillväxt. Företagets inköpsorganisation har däremot inte följt 
samma utveckling och är därför bristande i förhållande till resterande verksamhet. 
Företaget upplever problem med struktur i inköp eftersom en formell 
inköpsorganisation inte är utvecklad. Symptom på brist av struktur syns bland 
annat i att det stundtals uppstår brist på material och stundtals sker dubbelinköp. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Examensarbetets syfte är att utreda inköpsorganisationen på Tenhults Pressgjuteri 
bland annat genom att applicera teorier framtagna för stora företag. Arbetet 
kommer att beröra hur inköpsorganisationen arbetar i nuläget samt förslag på 
förändringar som kan komma att gagna företaget. Det slutgiltiga målet är att 
presentera principer för att underlätta framtida beslut angående förändring av 
organisationen med fokus på centraliseringsalternativ. För att uppfylla syftet och 
nå målet har följande tre frågeställningar formulerats:  

1. Vilka styrkor och svagheter finns i inköpsorganisationen? 
2. Vilka förbättringsmöjligheter finns i inköpsorganisationen? 
3. Vilken grad av centralisering i inköpsorganisationen är lämplig? 

 

1.4 Avgränsningar 

På grund av den begränsade tiden som har varit disponibel för examensarbetet 
kommer inte ett färdigt alternativ presenteras då det är för omfattande. Istället 
presenteras principer och förslag på vad som är relevant att ta hänsyn till vid en 
förändringsprojektstart som ska förändra inköpsorganisationen.  

Vid inköp av vissa artiklar används affärssystemet Monitor vilket inte berörs i det 
här examensarbetet för att det är omfattande nog för att utgöra grunden till en 
egen studie samt att det inte påverkar helhetsresultatet i denna rapport.  
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De inköpta artiklarna har delats in i övergripande grupper för att göra det 
hanterbart i de analyser som genomförs. Detta påverkar inte resultatet då det 
endast berör principerna för hur inköpta artiklar bör hanteras samt att en 
noggrann analys av samtliga artiklar skulle bli för tidskrävande för 
examensarbetets omfattning. 

Det presenteras flera förslag på förbättringar men verktyg för att förverkliga dessa 
går rapporten inte närmare in på då detta kan bli mycket omfattande om det ska 
vara till någon nytta.  

 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 presenteras den teori som har använts under genomförandet av 
examensarbetet. Att presentera teorin tidigt ger läsaren möjlighet att ta in i de 
teorier, metoder och begrepp som förekommer i rapporten. I kapitel 3 presenteras 
de metoder och tillvägagångsätt som valts och varför dessa val gjordes.  

I kapitel 4 görs en nulägesbeskrivning av Tenhults Pressgjuteris 
inköpsorganisation och olika inköpsprocesser. Kapitlet ger läsaren en förståelse 
för hur situationen i företaget ser ut. 

I kapitel 5 presenteras en analys av informationen från kapitel 4. Kapitlet 
analyseras utifrån den teoretiska referensram som presenterats i kapitel 2. 
Rubrikerna i kapitel 5 har motsvarande namn som kapitel 4 för att läsaren lätt ska 
kunna koppla samman nulägesbeskrivningen med analysen. I detta kapitel 
besvaras frågeställning 1. I kapitel 6 presenteras generella förbättringsförslag vilket 
besvarar frågeställning 2. Dessa förbättringsförslag baseras på de styrkor och 
svagheter som har framkommit i analysen. I kapitel 7 besvaras frågeställning 3, där 
presenteras olika centraliseringsalternativ och deras svagheter och styrkor.  

I kapitel 8 förs diskussioner kring det resultat som har framförts i rapporten. 
Bland annat diskuteras lämpligheten i att införa de olika alternativen på Tenhults 
Pressgjuteri. Diskussion förs även om de valda tekniker som har använts under 
examensarbetets genomförande samt hur examensarbetet bidrar praktiskt och 
teoretiskt. Slutligen presenteras några korta slutsatser följt av förslag till framtida 
studier som anses lämpliga. 
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2 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet beskrivs den teoretiska referensram som utgör grunden för examensarbetets 
utformning och resultat. Först i kapitlet introduceras inköpsorganisationens struktur och dess 
grad av centralisering följt av ett kapitel där inköpsprocessen utifrån Samverkanslivcykeln 
beskrivs. Därefter beskrivs inköpsstrategi och Kraljics matris som är kopplat till inköpsstrategi. 
Slutligen presenteras ett kapitel om risker och kompetenser inom inköp enligt 
Kompetensmatrisen. Sist i kapitlet återfinns en sammanfattning av den teoretiska referensramen 
och hur den har använts för att besvara examensarbetets frågeställningar. 

2.1 Inköpsorganisationens struktur 

Det finns ingen struktur av inköpsorganisationen som kan appliceras på alla 
företag som den bästa då ett företags verksamhet, produktflora och inköpta 
artiklar tillsammans skapar olika förutsättningar som kräver olika typer av 
organisationer och angreppsmetoder för inköp (Baily, Farmer, Jessop och Jones, 
2005). Det finns enligt Baily et al. (2005) sex olika definierade strukturer: 
Entreprenöriell struktur, Funktionellstruktur, Divisions struktur, Holdingbolags struktur, 
Matris struktur och Virtuell struktur. De som är relevanta i det här examensarbetet 
är den Entreprenöriella, den Funktionella och Divisionsstrukturen då de kan vara 
applicerbara på mindre företag och dessa kommer att beskrivas närmare nedan. 

Den Entreprenöriella strukturen är starkt formad av personen som är drivkraften i 
företaget. Organisationen blir centraliserad runt den drivande personen som får 
bra kontroll över inköpsorganisationen och kan på så sätt enkelt utveckla det på 
önskat sätt. Problemet är att allt ansvar för inköp också blir centraliserat till 
samma person även om det är flera personer som utför inköp. Det kan komma att 
hindra utvecklingen i inköpsorganisationen. Både kunskaperna i inköp och det 
rent tekniska kunnandet riskerar att bli eftersatta när företagets verksamhet blir 
mer komplicerad. I Figur 1 som beskriver Entreprenöriell struktur demonstreras hur 
centraliserad inköpsorganisation är då det endast är Entreprenöriell ägare som 
genomför inköp (Baily et al., 2005). Anställda genomför inga inköp och saknar 
därför ram. 

 

 

Figur 1 Entreprenöriell struktur, efter Baily et al. (2005). 

 

I den Funktionella strukturen delas företaget in i funktionella grupper utefter 
kompetens, exempelvis i finansiella, producerande och personal. Den här typen av 
struktur ger fördelar som tydliga gränser av ansvar, effektivitet och det blir enkelt 
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att skapa kontroll av hur företaget arbetar. Nackdelarna är stora då företaget blir 
en aning stelt när det gäller innovation och nya arbetssätt. Det blir också en 
specialisering av de anställda vilket i en inköpsavdelning innebär att personalen är 
kunniga vid upprättandet av kontrakt, däremot kan det lämna luckor i det tekniska 
kunnandet om produkterna och verksamheten. I Figur 2 nedan förevisas en enkel 
funktionell struktur där varje avdelning köper in det som de behöver, visserligen 
finns det en Ledningsgrupp som finns som stöd, men de dagliga inköpen sker på 
avdelningsnivå. (Baily et al., 2005) 

 

Figur 2 Funktionell struktur, efter Baily et al. (2005). 

 

Divisionsstrukturen beskrivs här eftersom den medger en indelning utefter 
produkter, alltså att en person är ansvarig för de inköp som en viss produkt 
initierar. Fördelar med den typen av struktur är att den fördelar ansvaret, det blir 
lättare att bedöma respektive produkts lönsamhet, den tillåter en större flexibilitet 
och den kan även leda till bättre förståelse för den tekniska aspekten hos 
inköparen. Nackdelarna kan vara exempelvis att de olika avdelningarna kan 
komma att konkurrera om samma resurser och att inköparna och avdelningarna 
har en tendens att fokusera mindre på det långsiktiga målet. I Figur 3 visas ett 
exempel på hur en divisionsstruktur kan se ut med en centraliserad stödfunktion 
som bidrar med hjälp och styrning om det krävs. Huvudansvaret ligger fortfarande 
på Ledningsgruppen men Centraliserade tjänster tar en del av det expertmässiga 
ansvaret. (Baily et al., 2005) 

 

Figur 3 Divisionsstruktur, efter Baily et al. (2005). 



Teoretisk referensram  

7 

2.1.1 Inköpsorganisationens grad av centralisering 

Att centralisera eller decentralisera är en välkänd fråga för all 
organisationsutformning. En fördel med en centraliserad inköpsorganisation är 
skalfördelar i form av prisreduktion och ett bättre resursutnyttjande. I och med 
större inköpsvolymer så stärker inköparen sin position i förhandlingarna vilket 
leder till bättre ekonomiska villkor (Gadde & Håkansson, 1998). Större 
inköpsvolymer ger också möjlighet att ha specialiserade inköpare med hög 
inköpsteknisk kompetens vilket ytterligare bidrar till att förstärka 
förhandlingspositionen (Gadde & Håkansson). Att ha en centraliserad 
inköpsorganisation bidrar även till att undvika prisavvikelser mellan olika 
avdelningar samt mindre konkurrens av material och bidrar även till en överlag 
bättre kontroll av lager och material (Baily et al., 2005). En centralisering av 
inköpsorganisation kan även göra samarbetet med leverantörer enklare då det 
finns mer tid till att utforma hur samarbetet ska se ut och vad som gäller 
(Mudambi, Schründer & Mongar, 2004).  

Det finns dock studier i Storbritannien som visar på att små och medelstora 
företag trots försök inte kan visa på de positiva effekter som förväntas av 
samarbete. Många gånger är det en misstro hos det köpande företaget i de fall när 
de är mindre än sin leverantör vilket ger ett omvänt beroende än vad som är 
normalt för större företag som knyter närmare relationer. Det här beroendet har 
effekten att leverantören har större tyngd i förhandlingar och i fastställandet av 
samarbetet. Det kan också vara att den större leverantören är ointresserad av att 
ändra sina arbetssätt för att tillfredsställa en mindre kund (Mudambi et al., 2004). 
En nackdel kan också vara att avståndet mellan den enhet som genomför inköpet 
och de funktioner som påverkas av inköpet blir för stort vid en centralisering och 
därför bör inköparen vara knuten till den övriga verksamheten (Gadde & 
Håkansson, 1998). 

Att ha en decentraliserad inköpsorganisation handlar istället om att 
inköpsorganisationen är så integrerad i den övriga verksamheten att ett 
centraliserat inköpsbeslut inte ska behöva göras (Gadde & Håkansson, 1998). Vid 
en decentralisering får inköparen en bättre överblick av de behov som enheten 
har, vilka leverantörer som finns i närliggande områden samt transportmöjligheter. 
Inköparen har även större möjlighet att snabbt reagera på akuta behov på grund 
av kortare led i kommunikationen samt en högre medvetenhet om lokala 
händelser (Baily et al., 2005). Nackdelen med denna organisationsform är att 
skalfördelar minskar eftersom olika enheter troligare kommer att använda olika 
leverantörer, samt att inköparna blir mindre specialiserade och i viss mån kan 
anses som mindre professionella (Gadde & Håkansson, 1998). 

Det finns inget universellt svar på frågan om centraliserat eller decentraliserat 
inköp är att föredra, det varierar beroende på vad företaget har för verksamhet 
och hur verksamheten bedrivs (Heinritz, Farrel och Smith, 1986). Axelsson (1998) 
uttrycker det som att företaget i valet mellan centraliserat eller decentraliserat 
inköp ska fokusera på att bestämma vilket av alternativen som är mest i linje med 
företagets strategi och verksamhet. 
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Ofta försöker företagsledningar skapa någon typ av kompromiss genom att inköp 
sker decentraliserat men efter styrregler som fastställs av en inköpsavdelning. 
Sådana styrregler kan bland annat vara att inköpsavdelningen förhandlar avtal med 
leverantörer på produkter som används av flera avdelningar och låter sedan 
avdelningarna avropa materialet allt eftersom det behövs. (Heinritz et al., 1986) 

Balansen mellan centraliserat och decentraliserat inköp är företagsunikt och i sin 
natur föränderlig. Balansen kan vara olika för olika artikelgrupper inom ett och 
samma företag beroende på hur materialet hanteras. Att skapa balans är 
komplicerat och inte alltid populärt bland de anställda då ansvar och befogenhet 
kan komma att flyttas inom organisationen. (Heinritz et al., 1986) 

 

2.2 Inköpsprocessen 

Inköpsprocessen kan i sin helhet ses som ett ständigt pågående arbete där inköp, 
utvärderingar och framtidsplaner ska vara i fokus. Wikner och Bäckstrand (2010) 
har konstruerat en modell vid namn Samverkanslivscykeln, se  

Figur 4, där de har delat upp inköpsaktiviteterna i fyra återkommande faser samt 
in- och utvägar ur relationen med leverantören.  

  

Figur 4 Samverkanslivscykeln (Wikner & Bäckstrand, 2010). 

 

Ingången i ett samarbete påbörjas av att ett företag upptäcker ett behov som 
utreds och leder till ett val av leverantör. Denna process har Wikner och 
Bäckstrand delat upp i de tre stegen Upptäcka, Utforska, Utse. I Upptäcka sker 
upptäckandet och identifierandet av ett behov som har uppstått och vad som 
krävs för att fylla behovet. Utforska innebär att beslut tas angående om behovet 
ska fyllas med hjälp av ett köp eller om det ska tillverkas inom företagets fyra 
väggar. Om beslutet blir att genomföra ett köp görs marknadsanalys och en 
leverantörsundersökning. Det sista steget är Utse där potentiella leverantörer 
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utvärderas för att till sist leda till ett val av leverantör. När de tre stegen är 
genomförda är företaget redo att gå vidare och påbörja inköpsprocessen som har 
fyra faser där totalt nio U-ord ingår (U-ord är de tolv moment som ingår i 
Samverkanslivcykeln), som i följande ordning är (Wikner & Bäckstrand, 2010): 

 Plan. I Utforma bestäms vilken grad av interaktion som ska ske med 

leverantör, från en tillfällig överföring till ett djupare samarbete. I Upprätta 

görs en överenskommelse angående pris, kvantiteter och leveransvillkor 

som fastställs i ett kontrakt.  

 Do. I den här fasen sker Utföra vilket innebär att inköpet, avropet och 

beställningen genomförs. I den här fasen kan även en kontroll ske av att 

köpet genomförs på rätt sätt, vilket sker vid behov eller periodvis under 

köpets gång.  

 Check. I den här fasen sker först Utfall, där mätning av köpet genomförs. 

Mätningen bör utformas så att företaget mäter det de anser är viktigast. I 

Utvärdera görs en utvärdering av resultatet som framkom under 

mätningarna och faktorer såsom kapacitet, kostnader, kommunikation och 

kompetens med mera tas i beaktning och jämförs med de krav som 

företaget ställer. 

 Act. Denna fas är indelad i fyra delar. Upprepa innebär att företaget 

genomför ett likartat köp utan några större förändringar med samma 

leverantör. Vid Utveckla genomförs någon form av utvecklingsarbete för att 

stärka relationen med leverantör och processerna för inköp. Utfasa sker när 

företaget av någon anledning vill avsluta relationen med en leverantör. 

Orsaker till detta kan bland annat vara att en artikel ersätts eller inte längre 

används. Utbyta görs när en leverantör inte når upp till de krav som 

företaget ställer men behöver säkra en fortsatt anskaffning av artiklar. I det 

fallet byts en leverantör ut och ersätts med en annan. 

Samverkanslivcykeln ger en metodik för företag att utveckla samarbetet med sina 
leverantörer. Den kan också ge en bild av vad ett företag ska fokusera på för att 
förbättra sin inköpsprocess då den täcker in hela samarbetet mellan kund och 
leverantör. (Wikner & Bäckstrand, 2010) 
 

2.3 Inköpsstrategi 

En strategi är det mönster eller plan som integrerar övergripande mål, policys och 
handlingar till en helhet. En välformulerad strategi hjälper att lokalisera och leda 
en organisations resurser i en enhetlig riktning (Baily et al., 2005). Enligt Quayle 
(2006) krävs det att inköpsaspekter tas i beräkning för att ett företags planering ska 
vara effektiv och trovärdig. Planeringen kommer inte att lyckas om inte materialet 
är på rätt plats i rätt tid, därför bör en strategi utvecklas för inköp. Det finns en 
viss grundläggande information och vissa val som måste övervägas vid 
utformningen av en inköpsstrategi, därav bland annat (Quayle, 2006): 
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 Ska vi tillverka själva eller köpa in? 

 Hur många leverantörer har vi? 

 Vilka är våra mest värdefulla leverantörer? 

 Vilka är våra mest sålda produkter? 

 Vilka är våra kritiska artiklar med högt/lågt värde? 

Ett företag kan med fördel använda information på dessa punkter som 
utgångspunkt för att skapa sin framtida strategi i inköpsarbetet. Den strategiska 
rollen som inköp spelar har tidigare underskattats av många företag (Quayle, 
2006). Inte heller har många inköpare tidigare insett det strategiska perspektivet. 
Därför har inköp mestadels bara blivit kopplat med kortsiktiga driftaspekter. På 
senare tid har kännedomen för ett strategiskt perspektiv på inköp ökat på grund av 
ett flertal olika faktorer (Quayle, 2006):  

 Stigande priser och ett behov att minimera konsekvenser från inflation 

 Möjlighet att kontrollera investeringar i lager mer effektivt 

 Sambandet mellan inköpskostnader och vinst 

 Materialbrist 

 Ökande brist på viktiga artiklar 

Enligt Axelsson (1998) krävs det även att organisationen har en del övergripande 
faktorer som utgångspunkt i utformning av inköpsstrategi. Det krävs bland annat 
att företaget har funderat över deras övergripande verksamhetsstrategi, hur deras 
affärside ser ut, vad som är viktigt för deras kunder och på vilket sätt de här 
förutsättningarna påverkar inriktningen av inköpsarbetet. Ett samband kan ses 
mellan tre nivåer av ett företags inköpsarbete, se Figur 5. Det som är viktigt för ett 
företags övergripande utveckling påverkar hur inköpsstrategin utformas vilket i sin 
tur påverkar hur det operativa inköpsarbetet utförs. Sambandet kan även ses i 
motsatt riktning där det operativa arbetet påverkar hur inköpsstrategin bedrivs 
vilket i sin tur kan påverka den övergripande affärsstrategin (Axelsson, 1998). 

 

Figur 5 Samband mellan strategier och operativt inköpsarbete (Axelsson, 1998). 

 

I utvecklingen av en inköpsstrategi finns det ett par nyckelkriterier som företaget 
bör beakta. De bör fokusera på områden som har högst potential för att bidra i 
verksamheten, därav bland annat (Baily et al., 2005): 
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 Utnyttja de konkurrensfördelar som finns tillgängligt för företaget.  

 Lägga stor vikt vid att på ett kreativt vis hantera företagets resurser.  

 Framhålla konsekventhet och genomförbarhet. 

 Specificera vem, vad, när, varför, vilket och hur en effektiv planering ska 

göras. 

Det kan även finnas fördelar att kopiera strategier från konkurrerande företag och 
företag i liknande industrier men det måste övervägas noga med det egna 
företagets styrkor och svagheter i åtanke. (Baily et al., 2005)  

 

2.4 Kraljics matris 

När kraven på strategiskt inköp ökade uppstod ett behov av säkra 
materialförsörjningen av det mest kritiska materialet (Kraljic, 1983). För att skapa 
ett ramverk för hur inköp ska genomföras analyseras de inköpta artiklarna utifrån 
två dimensioner: Leverantörsmarknadens komplexitet och påverkan på vinsten 
(Kron & Wallgren, 2010). Leverantörsmarknadens komplexitet påverkas av antalet 
aktörer på marknaden, den teknologiska utvecklingstakten på artiklarna och 
logistiska svårigheter (Kraljic, 1983). Påverkan på vinsten är beroende av den 
totala kostnaden för köpet av artiklarna och deras vinstmarginal (Kraljic, 1983). 
Dessa dimensioner kombineras till en matris med fyra fält som är mer känd som 
Kraljics matris, se Figur 6. 

De fyra fälten som artiklarna delas in i är Hävstångsprodukter, Strategiska 
produkter, Flaskhalsprodukter och Ej kritiska produkter (Kron & Wallgren, 2010).  

 

Figur 6 Kraljics matris (Kraljic, 1983). 
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 Hävstångsartiklar. Dessa artiklar är relativt lätta att anskaffa samtidigt 
som deras påverkan på vinsten är hög. Det medför att det finns möjligheter 
att enkelt påverka vinsten genom att prispressa. Det är köparens marknad 
då det finns gott om möjligheter att byta leverantörer. 

 Strategiska artiklar. De artiklar som klassificeras som strategiska 
produkter är både svåra att anskaffa och har en stor påverkan på vinsten. 
Detta gör att det är lämpligt att skapa längre samarbeten för att säkerställa 
tillgång och förhoppningsvis kunna påverka kostnaden.  

 Flaskhalsartiklar. Med en låg påverkan på vinsten men är svåra att 
anförskaffa. Fokus ligger därför på att säkerställa tillgången utan att 
fokusera alltför mycket på att påverka kostnaden då detta troligen inte 
kommer att bli lönsamt för det köpande företaget.  

 Ej kritiska artiklar. Artiklarna som varken är svåranskaffade eller har stor 
påverkan på vinsten. Fokus bör ligga på att minska kostnader och 
standardisera så mycket som möjligt för att undvika att onödig tid läggs på 
dessa artiklar. 

Det strategiska arbetet som Kraljics matris är ämnat att hjälpa kan delas in i fyra 
steg (Kraljic, 1983): 

 Fas 1. Klassificering av artiklarna genom en inplacering i matrisen utifrån 
artikelns karaktäristiska drag i de två dimensionerna. 

 Fas 2. Analys av hur förhandlingsstarka leverantörerna är i jämförelse med 
det egna företaget.  

 Fas 3. Den strategiska planen utformas och består till stor del av det fokus 
som är beskrivet i Figur 7. 

 Fas 4. Skapandet av en långsiktig handlingsplan beroende av var artiklar 
har placerats in. Förhoppningsvis ska det vara möjligt att förändra 
artiklarnas placering i dimensionerna för att få ett annat utfall.  

I Fas 2 bedöms leverantörsmarknaden och företagets styrka gentemot den. Detta 
görs genom att uppskatta styrkan hos respektive part som låg, medel eller hög, 
vilka därefter ställs mot det egna företagets styrka. Detta ger en matris som visar 
på hur leverantörer ska hanteras, se Figur 7. Det finns tre typer av hantering som 
presenteras av Kraljic; Utnyttja, Balansera eller Diversifiera. Utnyttja innebär att 
företaget utnyttjar sin kraft för att prispressa. Balansera innebär att företaget är 
jämnstarkt med leverantören, vilket gör att det är lämpligt att bevaka dessa artiklar 
och leverantörer noga för förändringar i styrkeförhållandet. I Diversifiera gäller det 
att finna nya alternativ till den nämnda artikeln eller kanske nya leverantörer som 
går att använda för att sänka marknadens styrka. (Kraljic, 1983) 
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Figur 7 Företagets styrka gentemot dess leverantör (Kraljic, 1983). 

 

Kraljics matris ger en grund i klassificering av artiklar och ger en plan för hur 
leverantörer ska hanteras beroende på hur viktiga och svåranskaffade artiklarna är. 
Den kompletteras ofta med ytterligare en dimension för att ge bättre underlag för 
klassificeringen av artiklar utifrån vad som anses vara viktigt för det köpande 
företaget. (Kron & Wallgren, 2010)  

 

2.5 Kompetensmatrisen 

Kompetensmatrisen finns i mycket av den litteratur som berör inköp och är 
omarbetad många gånger. Valet har fallit på att beskriva modellen utifrån tidigare 
källor men samtidigt använda den grafiska designen från Kron och Wallgren 
(2010). Ursprunget till den här modellen är ett opublicerat verk av Lawyer (1967) 
som utökades och fick sin publikation och spridning av Fischer (1976). För 
enkelhetens skull kommer modellen kallas för Kompetensmatrisen. 

När det gäller inköp finns det enligt Fisher (1976) två dimensioner av risk som 
påverkar kompetenskraven hos inköparna. Vilken typ av kompetens som krävs 
beror dels på den kommersiella risken och på den tekniska risken. 

Den kommersiella risken kan betecknas som storleken på investering, kvantitet 
och storleken av påverkan på finansiella resultat. Den tekniska eller 
verksamhetsorienterade risken är i sin tur beroende av hur komplicerad artikeln är, 
om det är en ny artikel för företaget eller ej, om det är återköp eller ett nytt köp 
och hur mycket efterservice den kan komma att kräva. (van Weele, 2010) 

Riskdimensionerna kombineras till en matris bestående av fyra fält med olika 
kompetenskrav som krävs för att klara de risker som föreligger. Valet är att 
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använda Kron och Wallgrens (2010) anpassning av Fishers modell då den är 
tydligare uppställd och enklare att använda. De fyra fälten har kompetenskraven 
Finansiell kompetens, Inköpskompetens, Verksamhetskompetens och Blandade 
kompetenskrav, se Figur 8. 

 

Figur 8 Kompetensmatrisen (Kron & Wallgren, 2010). 

 

 Finansiell kompetens. Den är rekommenderad när den kommersiella 

risken är hög och den tekniska risken är låg. Det krävs således en 

kommersiell kompetens för att genomföra bra köp. Artiklar som har stor 

påverkan på vinsten och artiklar som är svåranskaffade hamnar normalt 

inom den här kategorin, det är dock viktigt att komma ihåg att produkter 

som medför teknisk risk hamnar utanför den här kompetensens lämpliga 

inköpsansvar. (van Weele, 2010)  

 Inköpskompetens. Den är lämplig när de inköpta artiklarna varken har 

betydande teknisk risk eller kommersiell risk. Ingen särskild kompetens 

krävs för att möta riskerna. Inom det här kompetensområdet hamnar alltså 

artiklar som är mer eller mindre standardiserade och kanske ingår i ett 

redan etablerat längre samarbete. (van Weele, 2010) 

 Verksamhetskompetens. Den kan vara oerhört viktig när det blir större 

tekniska risker för att säkerställa att artiklarna som köps in uppfyller de 

krav som verksamheten ställer. Samtidigt ska det inte finnas någon större 

kommersiell risk vid dessa köp då motsvarande kompetens är låg i 

verksamhetskompetensfältet. (van Weele, 2010)  
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 Blandade kompetenskrav. Dessa ställs när det är mer komplicerade 

inköp som ska genomföras. Både den tekniska och den kommersiella 

risken är hög och kräver hög kompetens för att säkerställa att inköpet 

kommer att täcka de behov som finns utan att kostnaden bli alltför hög 

(van Weele, 2010). Fisher (1976) kallar även detta fält i modellen för ”total 

involvement” vilket innebär att många inom organisationen är inblandade i 

denna typ av köp, det ger en bild av vilken typ av inköp det här 

kompetenskravet ställs. 

Kompetensen som krävs för de olika artiklarna avgör vilka anställda som bör vara 
inblandade i inköpsprocessen för respektive artikel. Det händer att det tekniska 
kunnandet har större betydelse än inköpskompetensen, samtidigt finns det också 
fall där det är svårt att avgöra vilken dimension som är viktigare vilket gör att det 
krävs en blandad kompetens. Vilket av kompetenskraven som slutligen krävs kan 
visas genom en inplacering i modellen. (Kron & Wallgren, 2010)  

Det är ofta enkelt för ett företag att precisera vad som ingår i den kompetens som 
täcker den tekniska risken i organisationen och landar ofta på en förståelse för hur 
verksamheten fungerar på en teknisk nivå. Det är också enkelt att definiera den 
kommersiella risken då den utgår från kostnader och avtalsrisker men företagen 
har ofta svårt att definiera den kompetens som krävs för att klara av den 
kommersiella risken. I många företag ses den kommersiella kompetensen inom 
inköp som kunskap inom avtalsteknik och juridik. Allmänt varierar de 
vidareutbildningar som ska höja kompetensen hos inköparna kraftigt vilket kan 
vara en effekt av svårigheten att definiera inköpskompetensen. (Gadde & 
Håkansson, 1998) 

 

2.6 Användandet av teoretisk referensram 

Den presenterade teorin har använts för att nå ett tillfredsställande svar på 
frågeställningarna. Vilken teori som används till respektive frågeställning 
presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1 Använd teori i frågeställningarna 

Teori Frågeställning 1 Frågeställning 2 Frågeställning 3 

Kompetensmatrisen x x  

Kraljics matris x x  

Samverkanslivscykeln x x  

Inköpsorganisation  x x 

Inköpsstrategi  x x 
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Kompetensmatrisen används för att undersöka kompetenskraven som finns i den 
nuvarande inköpsorganisationen och hur kraven kan komma att påverka valet av 
framtida centralisering, vilket ger svar på frågeställning 1 och 2 som i 
förlängningen utgör en grund för frågeställning 3. Kraljics matris används för att 
ge företaget en bild av hur de olika inköpta artiklarna ska hanteras, vilka det är 
viktigt att fokusera det strategiska arbetet på och om det på så sätt finns fördelar 
med en mer centraliserad inköpsorganisation. Samverkanslivscykeln används för 
att beskriva hur inköp genomförs. Den används också för att visa på de brister 
som finns i inköpsprocessen och hur de kan komma till rätta med dessa, vilket 
bidrar till frågeställning 2. Teorin om inköpsorganisation och dess centralisering 
har använts till största del för att förklara vilka alternativ som finns och vilka för 
och nackdelar de kan komma att ge företaget för att kunna svara på frågeställning 
3. 

Teorin används för att analysera och till viss del presentera det resultat som har 
framkommit i examensarbetet. I Figur 9 beskrivs användningen av den teoretiska 
referensramen.  

 

Figur 9 Teorins användning i resultatet. 

 

I nulägesbeskrivningen så används Samverkanslivscykeln till att ge begrepp och 
säkerställa att hela inköpsprocessen presenteras. 

I nulägesanalysen så analyseras all insamlad data hjälp av Samverkanslivscykeln, 
Kompetensmatrisen, Kraljics matris och teorin om inköpsorganisation.  

Centraliseringsgraden utgår från teorin om inköpsstrategi som i sin tur är starkt 
påverkad av Samverkanslivscykeln och Kraljics matris. Centraliseringsgraden 
utgår även från teorin om inköpsorganisation.
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3 Metod och genomförande 

I det här kapitlet beskrivs och motiveras de metoder som har valts för att genomföra 
examensarbetet. Vidare beskrivs arbetsprocessen kortfattat för att ge en bild av arbetsgången för 
examensarbetet. I slutet av kapitlet beskrivs genomförandet av examensarbetets litteraturstudie 
och tillvägagångsätt vid insamling av data. Sist i kapitlet beskrivs hur analysen av det insamlade 
materialet har genomförts. 

3.1 Metodval 

Inför examensarbetet har val av metod och tillvägagångssätt bestämts med 
utgångspunkt från Patel och Davidsson (2011) för att säkerställa att det är rätt 
metod som har använts. 

3.1.1 Forskningsansats 

Generellt sett finns det två olika typer av forskningsansatser, kvantitativ- och 
kvalitativ forskningsansats. Beteckningarna kvalitativ och kvantitativ syftar på hur 
information samlas in, bearbetas och analyseras. Kvalitativ forskningsmetod 
baseras på insamlad mjuk data, det vill säga, data i form av intervjuer och tolkade 
analyser av textmaterial. (Patel & Davidson, 2011)  

En kvalitativ forskningsmetod har valts eftersom en kvantitativ forskningsansats 
inte hade kunnat ge möjlighet att svara på valda problemfrågor på ett 
tillfredsställande sätt. Syftet med examensarbetet är att utreda Tenhults 
Pressgjuteris inköpsorganisation och presentera eventuella förbättringsförslag. För 
att uppnå syftet krävdes det att de anställdas upplevelser och uppfattningar 
framkom och då var en kvalitativ forskningsansats mest lämplig. De kvantitativa 
data som förekommer har analyserats kvalitativt. 

3.1.2 Undersökningens upplägg 

För att genomföra en undersökning kan enligt Patel och Davidsson (2011) ett par 
olika upplägg följas, av vilka de vanligaste är en survey-undersökning, fallstudie 
och experiment. Av dessa är det survey-undersökning och fallstudie som är 
intressanta för detta examensarbete och beskrivs därför nedan: 

En Survey-undersökning görs på en större begränsad grupp med hjälp av exempelvis 
intervjuer eller frågeformulär. Den här tekniken gör det möjligt att samla in 
information med en stor andel variabler. Samtidigt kan de ge en större mängd 
information med färre variabler. Ofta handlar en survey-undersökning om 
generaliserbarhet, att kunna applicera resultatet på fler individer än vad som 
förekom i undersökningen. Ett exempel på en survey-undersökning kan vara en 
enkät som undersöker närvaron i skolan i kombination med fritidsintressen hos 
ungdomar i Västergötland. Resultatet används sedan för att visa på en tendens hos 
hela åldersgruppen i Sverige. (Patel & Davidson, 2011) 
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En fallstudie syftar istället på att göra en undersökning på en mindre, begränsad 
grupp där generaliserbarhet är en möjlighet men inte lika mycket av ett krav som 
vid en Survey-undersökning. En fallstudie används ofta för att studera processer 
samt förändringar och utgår från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande 
information som möjligt. Ett exempel på en fallstudie kan vara en undersökning 
av rutinerna vid bokåterlämningen på ett specifikt bibliotek med syfte att upptäcka 
förbättringsmöjligheter. (Patel & Davidson, 2011) 

En fallstudie kommer att genomförs på Tenhults Pressgjuteri. Undersökningen 
kommer att göras på en begränsad del inom företaget och syftar till att få 
heltäckande information om företagets inköpsorganisation. 

3.1.3 Teknik för att samla in information 

Det finns enligt Patel och Davidson (2011) en mängd olika tekniker för att samla 
in information för att svara på frågeställningarna. I undersökningen kan bland 
annat dokument, tester och prov, attitydskalor, observationer, intervjuer samt 
enkäter användas. I det här examensarbetet används Intervjuer, Observationer och 
Dokument. 

Intervjuer bygger på att samla in information utifrån ställda frågor. Vanligtvis är 
intervjuer personliga i den betydelsen att intervjuaren träffar personen som ska 
intervjuas och genomför intervjun ansikte mot ansikte. I undersökningen har valet 
fallit på att använda så kallade kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer har som mål att 
upptäcka och identifiera vissa egenskaper eller karaktärsdrag hos något eller någon 
exempelvis hur en person uppfattar en situation eller hur de ser på sin tillvaro. 
Kvalitativa intervjuer är sällan strukturerade utan ger ofta den intervjuade 
personen utrymme att fritt svara med egna ord. (Patel & Davidson, 2011)  

Valet av intervjuer som undersökningsmetod valdes då inköpsorganisationen var 
komplicerad och till stor del muntligt bestämd. Att få fram relevant information 
hade med någon annan metod varit svårt eller kanske rent av omöjligt. 

Intervjun kan även ha olika grad av struktur, till exempel i vilken ordning som 
intervjuaren väljer att ställa frågorna i. Om frågorna ställs i en bestämd ordning 
har intervjun en hög grad av standardisering och ställs frågorna inte i en bestämd 
ordning har intervjun en låg grad av standardisering. (Patel & Davidson, 2011)  

I undersökningen användes en relativt hög grad av standardisering vid intervjuerna 
då frågorna ställdes i en förbestämd ordning men samtidigt ge tillräckligt hög 
flexibilitet för att kunna anpassa intervjun efter vad personen som intervjuades 
sade.  

Observationer är användbara när information som berör beteenden och 
händelseförlopp i naturliga situationer ska införskaffas. Beteenden är inte endast 
fysiska handlingar utan inkluderar även verbala uttryck, relationer mellan personer, 
känslouttryck med mera. Observationer används dessutom ofta i samband med 
andra tekniker för att komplettera insamlad information. (Patel & Davidson, 2011)  
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Observationer genomfördes för att skapa en grundläggande förståelse men inte 
som en vital del av insamling av information gällande inköpsorganisationen. 
Tidsaspekten för examensarbetet har ansetts vara för kort i förhållande till 
komplexiteten i inköp för att observationer ska vara en lämplig metod. Att studera 
inköpsprocessen under en så pass lång period som skulle ha behövts var inte 
möjligt. 

Dokument är ett samlingsbegrepp för information som är nedtecknad eller tryckt. 
Det innefattar många olika typer av skrivna informationskällor som exempelvis 
statistik, styrdokument och litterära verk. När dokument studeras bör syftet till att 
dessa nedtecknades finnas i åtanke då det kan påverka innehållet i dokumentet. I 
valet av vilka dokument som ska användas så föreligger det ofta en risk att det 
endast används dokument som stödjer den tes som författarna vill påvisa. (Patel & 
Davidson, 2011)  

I examensarbetet är dokumenten som använts skapade av företaget ifråga. 
Dokumenten är skapade i syfte att dokumentera det egna företaget eller för att de 
ska verka stödjande för de processer som sker inom företaget. De dokument som 
använts i examensarbetet har berört inköp och allmän företagsbeskrivning.  

 

3.2 Litteraturstudie 

Inför intervjuerna med anställd personal på Tenhults Pressgjuteri samt analys av 
följande resultat från intervjuerna har teoretisk bakgrundsinformation samlats in i 
två etapper.  

I första etappen samlades en mängd olika böcker och artiklar in för att ge stöd åt 
intervjuerna som skulle genomföras på företaget. Sökningen efter lämplig litteratur 
genomfördes på framför allt Högskolebiblioteket med kompletterande sökningar 
på Google Schoolar. Sökord som användes var inköp, centralisering, purchasing 
organization och olika kombinationer av dessa ord. Dessa sökningar gav ett utfall 
av litteratur som studerades och senare undersöktes även den valda litteraturens 
källor för att finna mer information. 

Det har även genomförts en andra litteraturstudie efter intervjuerna för att finna 
teorier som behandlar det som framkom under dessa. Denna litteratursökning var 
framför allt fokuserad på att söka artiklar som behandlade små- och medelstora 
företag för att ge en bättre bild av den problematik som ett mindre företag ställs 
inför.  

Litteratur som används för teoretisk referensram och ämnesområdet presenteras 
närmare i referenslistan i slutet av rapporten. 

 

3.3 Insamling av data 

Datainsamlingen utgör grunden för vad undersökningen och i förlängningen 
examensarbetet i slutänden leder till. Då en kvalitativ ansats valts leder det till 
att det behövs en kvalitativ datainsamling vilket har uppnåtts genom intervjuer 
med stöd av dokument från det studerade företaget. 
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I undersökningen av företagets inköpsorganisation har intervjuer med 
företagets VD, vice VD, produktionsansvariga samt administrativ personal 
genomförts för att skapa en bild av företagets nuläge. Fokus har lagts på de 
som har det huvudsakliga ansvaret för inköp medan intervjuerna med personal 
som genomför mindre inköp främst använts för att komplettera och bekräfta 
information som samlats in vid de tidigare intervjuerna.  

I samband med intervjuerna med företagets vice VD genomfördes en 
genomgång av de ram- och styrdokument som företaget utformat. Dessa 
dokument skickades även över via mail. Information i form av budgetdata, 
organisationsstruktur och underlag för företagsbeskrivningen samlades in med 
hjälp av vice VD.  

Dessa data har fungerat som grund och stöd åt den fortsatta undersökningen 
samtidigt som den har ingått i analysen. Många av dessa dokument som ingår i 
den insamlade information som används i examensarbetet används inom 
företaget i skrivande stund och bör således ge en god bild av hur det är.  

Intervjuer genomfördes med samtliga 13 inköpare som finns inom 
organisationen, se Tabell 2, för få så täckande information som möjligt. I 
delkapitel 4.1 presenteras företagets organisationsschema vilket ger en 
uppfattning om vilka positioner de intervjuade personerna har i organisationen.  
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Tabell 2 Intervjuad personal och deras utbildning. 

Position Utbildning 

VD Verktygsmakare 

Vice VD Civilekonom 

Marknad & 
teknik 

Verktygsmakare 

Produktion & 
kvalitet 

Social linje på 
gymnasiet och 
några mindre 
utbildningar 

Order & 
leverans 

Verktygsmakare 

Personal, 
miljö & IT 

Ekonomi-
utbildning på 
högskola 

Ekonomi & 
friskvård 

Ekonomi på 
gymnasiet och 
kurser på 
högskola 

Produktions-
tekniker 1  

Treårig 
verkstadsteknisk 

Produktions- 
tekniker 2  

Verktygsmakare 

Produktions-
tekniker 3 

Verktygsmakare 

Service & 
verktyg 1  

Verktygsmakare 

Service & 
verktyg 2 

Verktygsmakare 

Produktions-
ledning 
Bearbetning 

CNC-operatör 

 

Inför intervjuerna samlades viss inköpsteori in för att skapa två frågeformulär. 
Formulären användes sedan som stöd för intervjuerna som hade en öppen 
struktur där den intervjuade personalen fick möjlighet att fritt uttrycka sina 
tankar och även skapa möjlighet till följdfrågor. Under intervjuerna användes 
ett inspelningsmedium för att få ett bättre flyt utan onödiga avbrott samt enkelt 
kunna följa upp och bekräfta informationen och på så vis undvika 
misstolkningar. Det skapades två olika formulär som användes under de två 
olika typerna av intervjuer, det ena formuläret var utförligare och låg till grund 
för intervjuerna med de som företaget klassade som huvudinköpare vilka är 
Marknad & teknik, Produktion & kvalitet, företagets VD och 
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Produktionstekniker 1, se bilaga 3. Det andra var mindre omfattande och 
användes vid intervjuer med de övriga inköparna, se bilaga 4. Dessa intervjuer 
kom att utgöra svaret på frågeställning 1 då det framkom vilka styrkor och 
svagheter som finns i inköpsorganisationen. 

Intervjuerna utgick från de förberedda formulären men innehållet varierade 
beroende på de anställdas arbetsuppgifter och placering i organisationen. 
Intervjun med företagets VD var en av de längre då den innehöll många frågor 
om företagets strategiska syn på framtiden. Den strategiska synen kom att 
utgöra en del av svaret på frågeställning 2 och 3 då det gav en bild av företagets 
framtida mål. 

Med vice VD diskuterades frågor om de dokument som finns inom företaget 
och om de certifieringar som företaget har. Det lades även fokus på intervjun 
med den ansvarige för Produktion & kvalitet då det är inom dennes 
ansvarsområde som organisationen och ansvarsgränserna blir otydligare då det 
är hela 8 av de 13 som gör inköp som tillhör den gruppen.  

Utöver intervjuer och dokument samlades även information genom 
observationer på plats. Dessa observationer har endast tjänat som ett sätt för 
att få en förståelse för verksamheten företaget bedriver. 

 

3.4 Dataanalys 

Resultatet av intervjuerna och dokumenten som har insamlats på Tenhults 
Pressgjuteri har analyserats för att besvara frågställningarna och uppfylla syftet. 
Fokus lades på intervjuerna som hade spelats in, dessa transkriberades för att 
göra jämförelser mellan vad de olika anställda sade för att skapa en heltäckande 
bild för analysen. När nuläget var fastställt och initialt analyserad så användes 
teorierna för att identifiera styrkor och svagheter i företagets 
inköpsorganisation. 

Analysen har utförts utifrån modellerna Samverkanslivscykeln, 
Kompetensmatrisen, Kraljics matris och från teorin om organisationsstruktur 
som kombineras med teorin om centraliserat och decentraliserad 
inköpsorganisation. Analyserna med Samverkanslivscykeln, 
Kompetensmatrisen och Kraljics matris analyserades separat då deras resultat 
inte påverkade varandra. Däremot kombinerades teorin om 
organisationsstruktur och om centraliseringsgrader till analysen av 
inköpsorganisationens struktur där analyserna från den tidigare analysen 
användes som input. 

Samverkanslivscykeln har använts för att analysera de anställdas 
tillvägagångssätt vid inköp. Kompetensmatrisen har använts för att analysera 
om de som köper in artiklar har rätt kompetens samt vilka kompetenser som 
krävs för olika inköp. Vilken kompetens de anställda har utgick ifrån vad de 
sade under intervjuerna och vilka utbildningar de har. Kraljics matris har 
utgjort grunden till analysen av vad som styr vid valet av leverantör och hur 
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leverantörerna ska hanteras. Teorin om organisationsstruktur och 
centraliseringen har använts för att skapa förslag på hur den framtida 
organisationen kan se ut samtidigt som den har använts för att visa på 
förtjänster och hinder med förändringar.  

När teorierna applicerades på insamlad data synliggjordes flera 
förbättringsmöjligheter då dessa baseras på det som i analysen har identifierats 
som en svaghet. Samtidigt belyses de styrkor som företaget har och bör ta till 
vara på då dessa leder till fördelar och en effektivare inköpsorganisation. 

När de tre graderna av centralisering presenteras i kapitel 7 utgör de 
identifierade svagheterna grunden för de hinder som presenteras i de olika 
centraliseringsgraderna. Analysen av styrkorna och svagheterna används också 
för att belysa vad företaget kan komma att uppnå genom att genomföra 
förändring av centraliseringsgraden. 

 

3.5 Arbetsprocess 

Här presenteras arbetsprocessen som har delats in sex delprocesser för att ge en 
kronologisk och tydlig bild av hur arbetet har gått till. 

3.5.1 Idéskapande 

I examensarbetets inledande skede skickades förfrågningar ut om examensarbete 
till företag som ansågs vara intressanta. Tenhults Pressgjuteri tog kontakt och ett 
möte bokades in tillsammans med företagets VD och vice VD. Under mötet 
diskuterades examensarbetets inriktning och en problembild samt syfte togs fram. 
Med hjälp av problembilden och syftet kunde en problemformulering, mål, metod, 
avgränsningar och tidsplan för examensarbetet samt tre frågeställningar 
formuleras: 

1. Vilka styrkor och svagheter finns i inköpsorganisationen? 
2. Vilka förbättringsmöjligheter finns i inköpsorganisationen? 
3. Vilken grad av centralisering i inköpsorganisationen är lämplig? 

 
Vidare togs beslut om att genomföra intervjuer med de berörda parterna på 
företaget. En rundvandring på företaget genomfördes så att observationer på 
produktionens upplägg kunde genomföras för att få en djupare förståelse av 
företagets verksamhet. 

3.5.2 Förberedelse inför intervjuer 

Inför intervjuerna samlades teori in för att ge stöd åt intervjuunderlaget. En 
grundläggande teoretisk förståelse för inköpsorganisation, centralisering, 
inköpsprocessen samt kompetens skapades. Två frågeformulär togs fram som 
sedan skickades ut till berörda parter inför intervjuerna, se bilaga 3 och 4. 
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3.5.3 Insamling av data 

Intervjuer med företagets anställda skedde vid två olika tillfällen. Vid första 
tillfället intervjuades företagets VD, vice VD samt ansvarig för Produktionsteknik. 
Efter de inledande intervjuerna kontrollerades svaren vilket ledde till att en 
justering av frågeformuläret skedde för att passa de fortsatta intervjuerna. Vid 
andra intervjutillfället intervjuades all övrig personal som var inblandade i inköp. 
Även insamling av sekundärdata i form av företagsrelaterade dokument skedde. 
Efter de inledande intervjuerna har kontakt med företaget skett via mail för att 
samla in ytterligare data. 

3.5.4 Ämnesfördjupning 

För att kunna bearbeta och analysera det resultat som framkommit i insamlingen 
av data krävdes det en fördjupning i den teori som samlats in. Därför 
genomfördes ytterligare en litteraturstudie där lämplig teori uppsöktes och 
studerades.  

3.5.5 Resultathantering 

När intervjuerna var gjorda hade en mängd material i form av skriven information, 
inspelad information och mailad information samlats in. För att få struktur på 
informationen spelades intervjuerna upp igen medan anteckningar gjordes och 
sorterades. 

3.5.6 Analys och resultat 

När nödvändig teoretisk bakgrund och data var insamlad och nedskriven 
bearbetades och analyserades resultatet med hjälp av den teoretiska bakgrunden. 
Detta ledde fram till en nulägesanalys och förslag på förbättringar som ansåg vara 
lämpliga.
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4 Nulägesbeskrivning 

I det här kapitlet presenteras det nuläge som Tenhults Pressgjuteri hade under examensarbetets 
genomförande. Områdena som berörs är främst företagets inköpsorganisation, metoder i samband 
med inköp, den huvudsakliga inköpsprocessen samt inköps- och verksamhetskompetens inom 
företaget. All information baseras på samtal och intervjuer med anställda på företaget samt 
dokument som har delgivits. Begreppet ”inköpare” refererar till personal som genomför inköp på 
företaget men är inte formellt anställda som inköpare. Personer benämns med den avdelning som 
de är placerade på, i de fall flera inköpare förekommer inom samma avdelning särskiljs dessa 
med numrering. 

4.1 Inköpsorganisationens struktur 

Inköpsorganisationen på Tenhults Pressgjuteri är otydlig och komplex på grund av 
att den är utspridd inom företaget. Inköpsansvaret är fördelat utefter företagets 
organisationsschema där respektive inköpare ansvarar för de inköp som krävs 
inom respektive avdelning, se Figur 10. I figuren representeras dessa avdelningar 
som genomför inköp med en gråmarkering. Det finns totalt 13 anställda som har 
inköpsansvar fördelade över de olika avdelningarna. De anställda uppger att tiden 
de lägger ner på inköp är oregelbunden och i relativt liten omfattning. 

 

Figur 10 Anpassad version av Tenhults Pressgjuteris organisationsschema. 

 

 

Inköp av företagets huvudsakliga ingående material, metall, sköts av företagets VD 
och avropas sedan av Order & leverans som även köper in vissa komponenter till 
produktion. Metall är ett av de mest strukturerade inköp som företaget genomför 
eftersom skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris är avgörande för 

Avdelningar som genomför inköp är gråmarkerade i figuren. 
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företagets vinst. Företagets VD ansvarar även för inköp av vissa verktyg till 
produktion, banktjänster, leasing med mera. Inköp av andra tjänster såsom energi 
och försäkringar är outsourcade och hanteras utanför företaget, kontakten med 
dessa sköts av företagets VD. Ansvaret för inköp av övrigt ingående material är 
fördelat främst på Produktion & kvalitet och personal inom Produktionsteknik. 
Produktion & kvalitet ansvarar för inköp av visst förbrukningsmaterial medan 
inköpen inom Produktionsteknik sköts av tre separata inköpare. 
Produktionsteknik 1 köper in majoriteten av gjuterimaterialet, Produktionsteknik 2 
köper in allt material förutom skyddsutrustning till bearbetningen och 
Produktionsteknik 3 köper in reperationsmaterial och en del av gjuterimaterialet.  

Inköp av nya maskiner sköts gemensamt av ledningsgruppen som består av 
företagets VD, vice VD, Produktion & kvalitet samt Marknad & teknik, 
ledningsgruppen ansvarar också för budgetering av inköp till respektive enhet. 
Marknad & teknik köper även in gjuteriverktyg och specialutrustning till nya jobb. 
Inom Service & verktyg hanteras reservdelsinköp av Service & verktyg 1 som även 
köper in handverktyg för eget bruk. Service & verktyg 2 köper in pressverktyg, 
rengöringsmedel för verktyg, vätskor och oljor som används i produktionen. 
Inköp av skyddsutrustning inom hela produktionen sköts av Produktionsledning 
Bearbetning.  

Övriga inköp som inte är direkt relaterade till produktion och service köps in på 
olika områden inom Tenhults Pressgjuteri. Företagets vice VD genomför inköp av 
utbildningar och konsulttjänster. Personal, miljö & IT köper in datorer, IT-
konsulter samt avfallshantering på företaget medan Ekonomi & friskvård gör 
inköp av kontorsmaterial och städtjänster. För en översikt av varje inköpares 
inköp, se Tabell 3. 

Det framkom vid intervjun av Produktion & kvalitet att ansvaret för en större del 
av inköpen av material till produktion tidigare låg hos denne men att det ungefär 
ett år innan examensarbetets genomförande skedde en förändring av strukturen. 
Vid förändringen fördelades ansvaret ut från Produktion & kvalitet till olika 
arbetsledare inom Produktionsteknik samt Produktionsledning. Orsaken till 
omstruktureringen angavs vara att underlätta för Produktion & kvalitet och ge en 
närhet mellan produktion och ledarskap. 
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Tabell 3 Inköpta artiklar på Tenhults Pressgjuteri. 

Position Utbildning Köper in 

VD Verktygsmakare Metall, verktyg, 
banktjänster, 
maskiner och leasing 

Vice VD Civilekonom Utbildningar, 
maskiner och 
konsulttjänster 

Marknad & 
teknik 

Verktygsmakare Gjuteriverktyg, 
maskiner och 
specialutrustning till 
nya jobb 

Produktion & 
kvalitet 

Social linje på 
gymnasiet och 
några mindre 
utbildningar 

Maskiner och viss 
förbrukningsmaterial 

Order & 
leverans 

Verktygsmakare Komponenter till 
produktion 

Personal, 
miljö & IT 

Ekonomi-
utbildning på 
högskola 

Datorer, IT-konsulter, 
avfallshantering 

Ekonomi & 
friskvård 

Ekonomi på 
gymnasiet och 
kurser på 
högskola 

Kontorsmaterial, 
städtjänster 

Produktions-
tekniker 1  

Treårig 
verkstadsteknisk 

Det mesta av gjuteri-
förnödenheterna 

Produktions- 
tekniker 2  

Verktygsmakare Allt utom 
skyddsutrustning till 
bearbetningen 

Produktions-
tekniker 3 

Verktygsmakare Gjuteriförnödenheter, 
reperationsmateriel  

Service & 
verktyg 1  

Verktygsmakare Reservdelar, 
handverktyg för eget 
bruk 

Service & 
verktyg 2 

Verktygsmakare Pressverktyg, vätskor, 
oljor, 
rengöringsmedel för 
verktyg 

Produktions-
ledning 
Bearbetning 

CNC-operatör Skyddsutrustning 
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4.2 Inköpsprocessen 

Beskrivningen i det här kapitlet görs med hjälp av Wikner och Bäckstrands (2010) 
Samverkanslivcykel. Inköpen som genomförs på Tenhults pressgjuteri fungerade 
till stor del som oberoende processer då varje inköpare har stor frihet att utforma 
sitt eget arbetssätt. Det angreppsättet anser företaget ger flexibilitet och snabbhet i 
initieringen av ett köp då tiden mellan Upptäcka och ett faktiskt köp blir relativt 
kort. En del av de som genomför inköp uttrycker en oro för att en mer 
centraliserad inköpsorganisation kan komma att förlänga ledtiden från att ett 
behov upptäcks till att arbetet med att fylla behovet påbörjas.  

Utforska genomförs på individuell nivå och utöver de ordinarie arbetsuppgifterna. 
Den genomförs inte alltid vilket till stor del beror på om det finns tid över till att 
undersöka leverantörsutbudet eller inte. Inköpsverktyg som beskrivs i delkapitel 
4.6 är tänkta att formalisera den initiala utvärderingen av leverantörerna i den här 
fasen, dock används inte alltid verktygen. Det är en del av personalen som gör 
detta och en del inte beroende på vilken typ av artiklar som köpet gäller. Utse sker 
utefter prisbilden och efter leverantörernas tidigare prestationer, om prestationen 
är bra får leverantören chansen igen.  

 Plan. I Utforma formas det oftast en kort relation vilket beskrivs närmare i 
4.3. Upprätta sker på olika sätt beroende på vad som köps in och vem som 
köper in det. När det är mindre köp som genomförs så är det en mindre 
komplicerad process att bestämma villkoren för överenskommelsen. I 
fallen med reservdelar, inhyrd kompetens och liknande köp är det ofta 
leveranstiden som är den viktigaste faktorn i Upprätta. När det gäller större 
köp kontrolleras överenskommelsen mer noggrant av, i exempelvis 
metallens fall, VD:n som sluter dessa avtal. Det finns dokument som är 
utformade för att standardisera Upprätta, men dessa används inte av 
inköpare vilket förklaras i 4.6. 

 Do. Utförandet av inköpen sker i de mindre köpens fall av samma person 
som utförde Upprätta. I inköp av metall tar Order & leverans över arbetet 
efter att VD:n genomfört Upprätta.  

 Check. I Utfall kontrolleras om leveransen som kommer in håller vad som 
bestämdes i Upprätta via en fakturakontroll vilket beskrivs närmare i kapitel 
4.6. Om beställning och inleverans inte stämmer överens, om godset är 
skadat eller försenat så löser oftast den som initierat inköpet det på egen 
hand med leverantören utan att avvikelser noteras i någon dokumentation. 
Utvärdera används till största delen på individnivå genom att inköparen som 
genomfört köpet själv kommer ihåg hur leverantören har presterat. Dessa 
iakttagelser följs inte upp på längre sikt i form av någon utvärdering. 

 Act. I den här fasen är det till större delen endast Upprepa som genomförs. 
Företaget gör få fokuserade försök att Utveckla sina leverantörsrelationer 
utan väljer istället att använda Utbyta för att sätta press på sina leverantörer. 
En effekt av detta är att de har färre längre samarbeten för att kunna nyttja 
Utbyta för att sätta press.  
Upprepa sker, trots de korta relationerna, relativt ofta för de artiklar som är 
mindre kapitalintensiva. Detta initieras ofta genom att när en artikel är på 
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väg att ta slut så kontaktas samma leverantör igen om inget allvarligt har 
uppdagats i Utfall och noterats i Utvärdera.  
Utfasandet av vissa leverantörer sker automatiskt allt eftersom produkter tas 
ur produktion men det sker också ett aktivt arbete med att fasa ut 
kemikalier som kan ersättas med andra kemikalier som har mindre 
miljöpåverkan. Detta sker både för att vara mer miljövänliga och för att 
underlätta dokumentationsarbetet vid miljöcertifieringen. Därför ligger 
också fokus på att få ner antalet kemikalier genom att söka 
multifunktionella lösningar och sluta använda kemikalier som inte är 
absolut nödvändiga. 
 

Eftersom företaget har få tidsmässigt långa samarbeten är det möjligt att ofta byta 
leverantörer. Dessa korta relationer har företaget använt som ett 
förhandlingsargument där undermeningen är att alla leverantörer är utbytbara och 
att det är lägsta pris som styr, se delkapitel 4.3. Det genomförs visserligen en del 
försök med långvarigare relationer med leverantörer redan, tanken bakom detta är 
till stor del att om inköp inte sker på långsikt kan det kosta mer än nödvändigt. 

Inköparna upplever att tidsåtgången till inköpsprocessen är liten och att den inte 
tar tid från övriga arbetsuppgifter. De av inköparna som har större ansvar menar 
även att inköp tillhör kärnan av deras arbetsuppgift och därför inte upplevs som 
tidskrävande. Tidsåtgången varierar då behovet av arbetsinsats kan ändras när det 
ska genomföras investeringar i exempelvis maskiner. Inköpsarbetet kan i dessa fall 
bli mycket intensivt under en kortare tidsperiod för att sedan gå tillbaka till en mer 
normal nivå. 

 

4.3 Val av leverantör 

Tenhults Pressgjuteri har ingen officiell inköpsstrategi. Vid inköp av metall, 
ingående material till produktion såsom skruvar och O-ringar, enkla handverktyg, 
kontorsmaterial och städmaterial avgör priset vilken leverantör som väljs. Det 
finns toleranser för metall, maskiner och verktyg som måste följas och regler för 
vilka typer av oljor och andra vätskor som får användas men när dessa är 
uppfyllda är det priset som avgör.  

Köp av nya maskiner sker i nivå med ledningen som beskrivet i delkapitel 4.1. I 
dessa inköp är många parter inblandade för att minska risken att viktiga detaljer 
blir ouppmärksammade. Exempelvis nämner Service & verktyg att detaljer på en 
maskin kan göra den svårare att underhålla och reparera. Vid inköp av nya 
maskiner är priset inte högst prioriterat utan kvalitén på maskinen värderas högre. 

I inköpen av reservdelar baseras inte leverantörsvalet på pris då reservdelar till 
gamla maskiner kan vara svåra att införskaffa. Maskinen som behöver repareras 
kan också vara unik vilket begränsar antalet leverantörer som har tillgång till 
reservdelarna. I detta fall är den prioriterande faktorn tillgänglighet på artikeln 
medan pris hamnar i senare prioritering. 

Företaget hyr även in kompetens i form av elektriker, ventilationstekniker och 
dylikt. Likt reservdelar är tillgängligheten och att snabbt kunna åtgärda problem 
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när det uppstår. Leverantörerna av dessa tjänster priorieteras därför efter hur 
snabbt kan vara på plats för att undvika stillestånd i produktion. 

I övrigt bygger Tenhults Pressgjuteri sina leverantörsrelationer på att ha långvariga 
relationer på armlängds avstånd. Till följd av detta förekommer det inte några 
djupare samarbeten mellan företaget och dess leverantörer. Företaget pekar även 
på möjligheten att prispressa genom att påminna sina leverantörer om att de inte 
är oumbärliga och kan ersättas med billigare alternativ. 

Företaget har även valt att outsourca en del inköp såsom energi och försäkringar 
av den orsaken att inköp av dessa kan vara svåra att överblicka och vara för 
komplexa för företaget att hantera. Det ger även fördelar att köpa in energi i stora 
mängder eftersom detta ger skalfördelar i form av lägre pris. I Tabell 4 förtydligas 
hur svåranskaffade artiklarna är och vad som prioriteras vid val av leverantör.  
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Tabell 4 Anskaffning av artiklar. 

Position Utbildning Köper in Svår-
anskaffade 
artiklar 

Prioritering 
vid val av 
leverantör 

VD Verktygsmakare Metall, verktyg, 
banktjänster, 
maskiner och leasing 

Nej Tidigare 
kontakter, 
priset styr 

Vice VD Civilekonom Utbildningar, 
maskiner och 
konsulttjänster 

Nej Priset styr 

Marknad & 
teknik 

Verktygsmakare Gjuteriverktyg, 
maskiner och 
specialutrustning till 
nya jobb 

Komplicerad 
process 

Relationer med 
leverantör 
viktigt 

Produktion & 
kvalitet 

Social linje på 
gymnasiet och 
några mindre 
utbildningar 

Maskiner och viss 
förbrukningsmaterial 

Nej Priset styr 

Order & 
leverans 

Verktygsmakare Komponenter till 
produktion 

Nej (Men det 
finns 
ekonomisk 
risk) 

Priset styr om 
inte kund har 
önskemål 

Personal, 
miljö & IT 

Ekonomi-
utbildning på 
högskola 

Datorer, IT-konsulter, 
avfallshantering 

Nej  Tidigare 
leverantörer 
används 

Ekonomi & 
friskvård 

Ekonomi på 
gymnasiet och 
kurser på 
högskola 

Kontorsmaterial, 
städtjänster 

Nej Priset styr 

Produktions-
tekniker 1  

Treårig 
verkstadsteknisk 

Det mesta av gjuteri-
förnödenheterna 

Vissa artiklar 
svårare att 
anskaffa 

Tidigare 
leverantörer 
används 

Produktions- 
tekniker 2  

Verktygsmakare Allt utom 
skyddsutrustning till 
bearbetningen 

Vissa artiklar 
svårare att 
anskaffa 

Har en huvud-
leverantör 

Produktions-
tekniker 3 

Verktygsmakare Gjuteriförnödenheter, 
reperationsmateriel  

Nej  Tidigare väl 
fungerande 
leverantörer 

Service & 
verktyg 1  

Verktygsmakare Reservdelar, 
handverktyg för eget 
bruk 

Ja Finns ofta inget 
alternativ, 
Priset styr 

Service & 
verktyg 2 

Verktygsmakare Pressverktyg, vätskor, 
oljor, 
rengöringsmedel för 
verktyg 

Nej Tidigare 
leverantörer, 
priset styr men 
relationer 
spelar in 

Produktions-
ledning 
Bearbetning 

CNC-operatör Skyddsutrustning Nej Tidigare 
leverantörer, 
geografisk 
närhet vägs in 
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4.4 Kompetens 

Majoriteten av Tenhults Pressgjuteris anställda har utbildning inom 
verkstadsteknik och verktygsmakeri. Företagets vice VD, Personal, miljö & IT 
samt Ekonomi & friskvård har utbildning inom ekonomi av varierande 
omfattning. Ingen av de anställda har djupare utbildning inom inköp eller 
inköpsorganisation. Den inköpskompetens som finns inom företaget kommer 
från erfarenhet av att hantera inköp. För att få en tydligare uppfattning om hur 
den tekniska kompetensen är fördelad inom företaget, se Tabell 5.  

För att köpa in metall krävs det enligt VD:n ingen speciell teknisk kompetens. Det 
är tillräckligt om personen som gör inköpen kan tolka de beteckningar som finns 
för olika metallegeringar. VD:n upplever att det finns fördelar med att ha en 
anställd som även har hög inköpskompetens för att kunna genomföra bättre och 
mer vinstgivande inköp. Vid inköp av nya maskiner krävs bred kompetens både 
tekniskt och finansiellt. Företaget har valt att lösa det genom att involvera många 
anställda vid köpet, både de som har befogenhet att genomföra dessa köp och de 
som i framtiden kommer att underhålla maskinen. Maskinköpen är ett av de få 
köpen som ledningsgruppen engageras i, mycket på grund av att de finansiella och 
tekniska riskerna bedöms som större. 

I produktionen varierar åsikterna om den tekniska kompetensens betydelse. 
Produktionstekniker 1, som har stor del av ansvaret för inköp på Tenhults 
Pressgjuteri, anser att inköpen av ingående material skulle kunna göras utan någon 
form av teknisk kompetens. Det finns dock inköp som Produktionstekniker 1 gör 
som kräver kunskap om bestämmelser som gäller olika artiklar, främst kring 
kemikalier. Produktionstekniker 2 bedömer att vissa eltekniska artiklar som köps 
in kräver en viss grad av teknisk kompetens men att inköp av ingående material 
kan skötas av en enskild inköpsansvarig. Även Produktionstekniker 3 gör 
bedömningen att vissa inköp är av tekniskt svår karaktär medan andra inköp är 
mindre svåra.  

I Service & verktyg upplever personalen att det kan vara svårt att veta vad som ska 
köpas in om personen saknar kunskap om maskinerna. En av de ansvariga för 
reservdelsinköp menade att han själv kan ha svårt att veta vad en reservdel kallas. 
Vid dessa tillfällen löser han det genom att skicka en bild på artikeln till 
leverantören och låta dem avgöra vilken artikel det är. Samtidigt pekar de på det 
faktumet att det kan vara svårt att få tag på reservdelar till äldre eller unika 
maskiner. De anser därför att den tekniska kompetensen är av betydelse. Däremot 
krävs det inget tekniskt kunnande för handverktyg och reperationsmaterial till 
reperation. 

För en tydlig bild av de artiklar och tjänster som köps in på företaget, se Tabell 5. I 
tabellen redovisas också hur de anställda har valt att bedöma sina inköp i både en 
teknisk dimension tillsammans med deras uppfattning om det är svåra artiklar att 
anskaffa på grund av marknadens komplexitet. 
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Tabell 5 Teknisk kompetens och tekniskt svåra artiklar. 

Position Utbildning Köper in Svår-
anskaffade 
artiklar 

Prioritering 
vid val av 
leverantör 

Teknisk 
kompetens 

Tekniskt 
svåra 
artiklar 

VD Verktygsmakare Metall, verktyg, 
banktjänster, 
maskiner och leasing 

Nej Tidigare 
kontakter, 
priset styr 

Ja I vissa fall 

Vice VD Civilekonom Utbildningar, 
maskiner och 
konsulttjänster 

Nej Priset styr Nej Nej 

Marknad & 
teknik 

Verktygsmakare Gjuteriverktyg, 
maskiner och 
specialutrustning till 
nya jobb 

Komplicerad 
process 

Relationer med 
leverantör 
viktigt 

Ja Ja  

Produktion & 
kvalitet 

Social linje på 
gymnasiet och 
några mindre 
utbildningar 

Maskiner och viss 
förbrukningsmaterial 

Nej Priset styr Ja Nej 

Order & 
leverans 

Verktygsmakare Komponenter till 
produktion 

Nej (Men det 
finns 
ekonomisk 
risk) 

Priset styr om 
inte kund har 
önskemål 

Ja Nej 

Personal, 
miljö & IT 

Ekonomi-
utbildning på 
högskola 

Datorer, IT-konsulter, 
avfallshantering 

Nej  Tidigare 
leverantörer 
används 

Nej  Nej  

Ekonomi & 
friskvård 

Ekonomi på 
gymnasiet och 
kurser på 
högskola 

Kontorsmaterial, 
städtjänster 

Nej Priset styr Nej Nej 

Produktions-
tekniker 1  

Treårig 
verkstadsteknisk 

Det mesta av gjuteri-
förnödenheterna 

Vissa artiklar 
svårare att 
anskaffa 

Tidigare 
leverantörer 
används 

Ja  I vissa fall 

Produktions- 
tekniker 2  

Verktygsmakare Allt utom 
skyddsutrustning till 
bearbetningen 

Vissa artiklar 
svårare att 
anskaffa 

Har en huvud-
leverantör 

Ja I vissa fall 

Produktions-
tekniker 3 

Verktygsmakare Gjuteriförnödenheter, 
reperationsmateriel  

Nej  Tidigare väl 
fungerande 
leverantörer 

Ja Ja 

Service & 
verktyg 1  

Verktygsmakare Reservdelar, 
handverktyg för eget 
bruk 

Ja Finns ofta inget 
alternativ, 
Priset styr 

Ja Ja 

Service & 
verktyg 2 

Verktygsmakare Pressverktyg, vätskor, 
oljor, 
rengöringsmedel för 
verktyg 

Nej Tidigare 
leverantörer, 
priset styr men 
relationer 
spelar in 

Ja I vissa fall, 
oftast inte 

Produktions-
ledning 
Bearbetning 

CNC-operatör Skyddsutrustning Nej Tidigare 
leverantörer, 
geografisk 
närhet vägs in 

Nej I vissa fall 

  



Nulägesbeskrivning 

34 

4.5 Materialstyrning 

Lagernivåerna för ingående material till produktionen kontrolleras noga för att 
undvika stillestånd i produktionen men också för att underlätta inköpen då det kan 
vara svårt att förutse exakt åtgång. Även det mesta reperationsmaterial såsom O-
ringar, hydraulslangar, skruvrar och muttrar lagerhålls både för att säkerställa att 
delarna finns tillgängliga och för att undvika onödiga ledtider. Det finns dock 
ingen tydlig kontroll över lagersaldot på reservdelarna. Inköpen initieras till stor 
del av erfarenhet, en erfarenhet av hur snabbt materialet går åt. Erfarenheten i 
kombination med en kontroll av hyllorna med material de brukar köpa in skapar 
ett underlag för om det är dags att initiera ett inköp. Det händer ibland att 
inköparna missar att det börjar ta slut av en artikel vilket leder till brister. I de fall 
behovet av den saknade artikeln är akut kan en anställd på företaget skickas till en 
lokal leverantör för att införskaffa artiklarna i de fall det är möjligt. 

Det har gjorts försök inom företaget med beställningspunktssystem på artiklar 
som reperationsmaterial och förbrukningsmaterial, men detta fungerade inte som 
tänkt. Många anställda tog inte systemet på allvar och struntade i att följa uppsatta 
rutiner varvid försöken för tillfället har lagts på is. Problematiken, enligt de 
inköpare som har intervjuats, ligger i att motivationen hos andra är låg och att 
ansvaret är otydligt.  

Eftersom försöken har lagts på is så har de berörda avdelningarna gått tillbaka till 
vad inköparna själva kallar för ett slags informellt beställningspunktssystem. Detta 
fungerar genom att de anställda ska säga till om artiklarna tar slut, vilket inte heller 
det fungerar helt tillfredställande. Det utgör dock inget större problem då 
ledtiderna för de flesta artiklar är kort vilket också anses vara en orsak till att de 
berörda anställda inte tar systemet på allvar. Dessa problem finns inte i 
lagerhållningen av ingående material till produktionen då det är färre som är 
involverade samt att de som tidigare nämnts övervakas mer noggrant.  

 

4.6 Stödverktyg för inköp 

Budgeten baseras på historiska siffror och läggs en gång per år men uppdateras 
efter ett halvår så att den stämmer bättre överens med hur företaget har utvecklats. 
Det är i budgeten som inköparna får sin inköpsbefogenhet fastställd. Inköparen 
får en summa som de tillåts använda på sin avdelning vilket kan vara en aning 
flytande då det utgår från vad de köper in. Om budgeten överskrids följs detta upp 
i en avstämning som sker varje månad. Inköparen måste förklara varför de har 
överskridit budgeten, det kan exempelvis bero på att personen i fråga har köpt in 
en större mängd material som ska räcka i flera månader eller att oförutsedda 
händelser sker såsom reperationer eller produktionsuppgång.  

Uppföljning och kontroll av budgeten ligger hos Ekonomi & Friskvård som 
räknar ihop alla utgifter. Detta görs genom att kontrollera fakturor som kommer 
in. Fakturorna används också som säkerhetsspärr då de ska attesteras av både den 
som gjort just det inköpet och den som är ansvarig för den aktuella budgetposten. 
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Hanteringen och attesteringen av fakturor sker genom att den inkomna fakturan 
först bokförs av Ekonomi & Friskvård innan den skickas vidare till den ansvarige 
för budgetposten. Denne skickar fakturan till inköparen som lade beställningen 
som kontrollerar att pris och kvantitet stämmer med överenskommelsen. Fakturan 
signeras sedan av både inköparen och den ansvariga och fungerar sedan som ett 
kvitto på att köpet har genomförts och att uppgifterna stämmer.  

Det framkom vid intervjun med vice VD att Tenhults Pressgjuteri som en del i sin 
ISO-certifiering nyligen har utvecklat inköpsverktyg tillsammans med en konsult 
som ska finnas som stöd vid inköp. Det finns ett inköpsverktyg vars syfte är att 
kontrollera om företag är godkända att använda som leverantörer. Dokumentet 
ställer krav inom tredjepartscertifiering, organisation och ledning, kvalitets- och 
miljöledningssystem, kompetens, kvalitetssäkring och övriga frågor som berör 
leverantörens riskanalyser, handlingsplaner och kapacitet. Totalt är det 25 ja eller 
nej frågor där det krävs minst 80 % ja för att vara en godkänd leverantör, av dessa 
25 frågor är det 13 är obligatoriska för att leverantören ska vara godkänd, se bilaga 

1. Hela kontrollen utförs av berörd inköpare.  

När leverantörerna har klassificerats delas de in i en A-, B- eller C-grupp beroende 
på hur de presterade i leverantörsklassificeringen. Om de fick godkänt klassas de 
som A-leverantörer, fick de godkänt med uppföljning klassas de som B-
leverantörer och fick de inte godkänt överhuvudtaget blir de klassade som C-
leverantörer. Det är 16 leverantörer som har utvärderats och klassificerats, 14 
klassades som A-leverantörer samtidigt som endast 2 klassades som B-
leverantörer. Dessa 16 är endast leverantörer som levererar ingående material till 
produktionen och de som utför legoarbete, det vill säga outsourcade delar av 
produktion. 

När det är dags att genomföra större eller mer avancerade inköp till företaget kan 
det finnas mycket att tänka på såsom krav som ställs och att de nya artiklarna 
passar in i verksamheten. För att möta detta har ledningen valt att skapa 
checklistor som ska användas vid köp av metall, kemikalier, maskiner och 
gjutverktyg.  

Det finns standarddokument som är utformade för det operativa inköpsarbetet. 
Dessa dokument är standardavtal, mallar för kravspecifikationer och checklistor 
för inköp av ingående material till produktionen och legoarbete. Det finns också 
nedskrivna rutiner för inköpsprocessen där flera krav ställs innan ett köp får 
genomföras, se bilaga 2. Kraven är grundläggande för om en leverantör ska anlitas 
men ger inte mycket hjälp vid val av leverantör när det finns flera möjliga. Det 
finns även avvikelserapporter som ska användas om det är något som inte 
stämmer vid leveranser. Alla dokument som berör det operativa inköpet är 
ämnade att användas för inköp av de material som efter bearbetning går ut till 
Tenhults Pressgjuteris kunder.  

I intervjuerna med inköpare har det framkommit att det är få som känner till att 
dessa dokument existerar och ännu färre som faktiskt använder dem i sitt dagliga 
arbete. Det är framför allt vid kapitalmässigt större köp som dessa dokument 
används men även i den typen av köp finns det undantag som till exempel 
metallköpen där det går mer på erfarenhet. 
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5 Nulägesanalys 

I det här kapitlet analyseras den information som har samlats in och presenterats i föregående 
kapitel. Analysen är kopplad till den teori som anses lämplig och som presenteras i den 
teoretiska referensramen. I analysen läggs särskild fokus på inköpsorganisationens struktur, 
inköpsprocesserna enligt Samverkanslivcykeln, hantering av leverantörer utifrån Kraljics matris 
och hantering av risker med Kompetensmatrisen. Dessa områden har belysts eftersom det ansågs 
vara grundläggande för de problem som företaget beskrivit samt ge stöd åt de rekommendationer 
som senare presenteras. 

5.1 Inköpsorganisationens struktur 

Tenhults Pressgjuteris organisationsstruktur kan beskrivas som en blandning 
mellan en Entreprenöriell struktur och en Funktionell struktur, med tyngd på 
sistnämnda. Eftersom företagets inköpsorganisation motsvarar företagets 
organisationsstruktur kan den också anses vara av Funktionell struktur. När 
företaget var mindre i storlek och hade färre anställda var det antagligen utformat 
likt en Entreprenöriell struktur. I takt med att företaget har vuxit har strukturen 
utformats mer som en Funktionell struktur. Att företaget har en Funktionell struktur 
bör ge tydliga gränser av ansvar, hög effektivitet och ge möjlighet att skapa 
kontroll över företagets arbetsprocesser.  

Företagets inköpsorganisation saknar dock tydliga ansvarsgränser och 
företagsledningen har dålig kontroll över ansvarsområdena bland de anställda. 
Detta märks i produktionen då det tidvis blir brist på material. Det märks också 
genom att det sker dubbelinköp av artiklar. Orsaken anges vara att ingen anställd 
har ett personligt ansvar över att kontrollera när ett behov uppstår vilket kan vara 
en effekt av att företaget har gått från en Entreprenöriell struktur till en Funktionell 
struktur. Att dessa strukturella problem inte har hanterats ännu kan ha sin grund i 
att ledningen förbisett dem eller inte finner tid till det. En annan orsak kan vara att 
ledningen finner dessa problem som mindre kritiska och prioriterar därför andra 
frågor. 

Det är tydligt att inköpsorganisationen är decentraliserad i sin utformning 
eftersom totalt 13 personer genomför inköp av olika slag. Vilken 
centraliseringsgrad som är lämplig beror till stor del på organisationsstrukturen. 
Har företaget en Funktionell struktur så är en decentraliserad inköpsorganisation 
lämpligast medan en centraliserad inköpsorganisation är lämpligast vid en 
Entreprenöriell struktur eller en Divisonsstruktur.  

Som beskrivet i delkapitel 4.1 har inköpsansvaret tidigare varit mer centraliserat 
inom produktion och hanterades av två anställda, framför allt av Produktion & 
kvalitet men även av Produktionstekniker 1. Arbetsbördan var för stor och därför 
fördelades inköpsansvaret ut bland andra anställda för att underlätta för dessa. Att 
centralisera inköpsorganisationen går i motsats riktning till denna förändring och 
är en önskan som kommer från ledningen och inget som de anställda har upplevt 
som en nödvändighet. 
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5.2 Inköpsprocessen 

I den genomförda undersökningen, som genomfördes med hjälp av 
Samverkanslivscykeln (Wikner & Bäckstrand, 2010), uppenbarade det att 
inköpsarbetet sker på en individuell nivå där delar av inköpsprocessen blev 
lidande. De delar av processen som framför allt blev lidande var i Check- och i Act-
fasen då lite arbete lades ner på de momenten. Det är förståeligt att de delarna av 
processen blir förbigångna när företaget inte aktivt arbetar med längre relationer. 
Effekten av det minimala arbetet som läggs ner på Check-fasen är att det blir svårt 
att visa på om en leverantör har bra eller dålig prestanda, som till exempel 
leveransprecision, och vilka leverantörer företaget bör investera mer tid i för att 
skapa ett starkare samarbete. Saknas rutiner i Check-fasen blir det svårare att arbeta 
med ett strategiskt inköp då information om den egna inköpsprocessen är absolut 
grundläggande för ett mer långsiktigt angreppssätt.  

Den fördel som uppnås genom en decentraliserad inköpsorganisation är framför 
allt att ledtiden mellan Upptäcka och ett faktiskt köp blir kort när det är en och 
samma person som utför allt arbete i inköpet. Jämför det med ett centraliserat 
arbetssätt där någon i produktionen upptäcker ett behov och måste rapportera det 
till inköpsenheten, det blir automatiskt fler steg och mer arbete innan köpet 
genomförs.  

Utforska fasen kan potentiellt bli lidande av att det sker på individuell nivå och 
utöver de ordinarie arbetsuppgifterna, det beror till stor del på om det finns tid 
över till att undersöka leverantörsutbudet genomgående. Valet av leverantör kan 
också bli lidande då det finns en risk att det sker förhastade beslut som fokuserar 
på snabba inköpsprocesser och valet faller på en leverantör som de redan har 
kontakt med. 

 

 Plan. I Utforma kan företaget överväga att formalisera de inofficiella 
samarbeten som redan finns för att skapa fördelar, se delkapitel 5.3. 
Upprätta kan effektiviseras och standardiseras för att spara resurser och 
underlätta inköpsprocessen för de mindre inköpen vilket beskrivs närmare 
i delkapitel 5.6.  

 Do. I den här fasen sker redan arbetet effektivt då genomförandet av köpet 
genomförs i samband med att behov uppstår. Det är i de större köpen av 
viktigare artiklar som det är viktigt att Utförandet sker vid rätt tidpunkt för 
att undvika att produktionen blir stillastående.  

 Check. Om företaget vill ha längre samarbeten bör det som mäts i Utfall 
utökas till att även omfatta leverantörsprestationer som inkluderar fler 
faktorer än att leverera rätt saker. Detta för att ge ett bättre underlag för 
Utvärdera och i förlängningen Utveckla. Det kan bli svårt att i ett längre 
samarbete med en leverantör peka på vad som behöver förändras för att 
effektivisera materialflödet när problemen inte dokumenteras. 
Även om det inte finns ambitioner att ha samarbeten med leverantörer så 
kan det finnas problem med att Utvärdera sker på personlig nivå istället för 
att leverantörsprestationerna dokumenteras. Det kan till exempel bli svårt 
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att visa på om en leverantör presterar bra eller dåligt över en längre 
tidsperiod. Bristen på dokumentation kan också leda till att en leverantör 
som en av inköparna har haft större problem med kan komma att anlitas av 
en annan inköpare som inte är medveten om dessa tidigare problem.  

 Act. Att Upprepa sker ofta trots få längre relationer är fullt förståeligt då 
leverantören har presterat på en tillfredsställande nivå och tidsåtgången för 
att gå över Utforska, Utse, Utforma och Upprätta kan vara betydande.  
Då företaget har få längre samarbeten och använder Utbyta för att sätta 
press så blir Utveckla svårt att genomföra. Detta då leverantören vet om att 
de är utbytbara med relativt kort varsel vilket kan göra dem obenägna att 
förändra sina arbetsmetoder för att skapa fördelar hos Tenhults 
Pressgjuteri 
Men att använda Utbyta för att pressa leverantören förefaller i många fall 
vara en bra metod för att säkerställa att leverantörera försöker fortsätta 
prestera bra. Arbetet i Utfasa som fokuserar på att minska antalet använda 
kemikalier kan anses vara föredömligt då det minskar inköpsarbetet, 
miljöarbetet och förhoppningsvis även miljöpåverkan. Det kan finnas 
fördelar att försöka applicera samma principer på andra områden för att 
minska antalet artiklar och på så sätt minska antalet inköp som behöver 
genomföras.  

Som det presenteras ovan så finns det både styrkor och svagheter i 
inköpsprocessen. I Figur 11 visas vilka delar som företaget utför bra, medelbra, 
eller dåligt.  

 

Figur 11 Tenhults Pressgjuteri bedömt i Samverkanslivcykeln. 
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I analysen framkommer det att Upptäcka, Utforska och Utse sker snabbt och 
effektivt, men att Utforska riskerar att bli lidande. Do-fasen genomförs på ett bra 
sätt, även om det kan finnas förbättringsmöjligheter i avropstekniken. Plan-fasen 
har brister i användandet av de dokument som finns upprättade för hur köp ska 
genomföras. I Act-fasen kan det finnas fördelar med att ha längre samarbeten med 
vissa leverantörer och således utnyttja Utveckla för att effektivisera samarbetet. 
Företagets största brister är i Check-fasen där både Utfall och Utvärdera kan anses 
vara undermåliga. Det fungerar bra för företaget men kan bli ett problem när 
företaget växer eller väljer inleda längre samarbeten. 
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5.3 Val av leverantör med Kraljics matris 

Den huvudsakliga strategin vid inköp på Tenhults Pressgjuteri är att hitta den 
leverantör som erbjuder lägst pris. Metall står för hälften av företagets 
inköpsbudget och har stor påverkan på företagets vinst. Företagets VD påpekar 
att det finns toleranser som måste följas men när de faktorerna är uppfyllda blir 
det priset som prioriteras. I Kraljics matris (Kraljic, 1983) skulle metall placeras in 
i kategorin för Hävstångsartiklar då artiklar inom denna kategori är relativt lätta att 
anskaffa och har stor påverkan på vinsten, se Figur 12. Företaget bör prispressa 
artiklar som ligger i den här kategorin. Tenhults Pressgjuteri gör således rätt när de 
pressar leverantörer och försöker få lägsta möjliga pris på metall. Även ingående 
material kan påverka vinsten om dessa köps in i stora mängder och ett lägre pris 
erhålls. 

Företaget köper också in annat material i mindre mängder såsom 
reperationsmaterial och handverktyg. Dessa artiklar har en mindre påverkan på 
vinstmarginalen, är oftast av standardtyp och är inte svåra att få tag på och bör 
därför främst klassificeras som Ej kritiska artiklar. Enligt Kraljic bör företaget 
försöka standardisera dessa inköp för att inte lägga onödigt med tid på dem. Även 
inköp av kontorsmaterial och städmaterial klassificeras som Ej kritiska artiklar. 
Tenhults Pressgjuteri väljer att köpa in dessa artiklar med lägsta pris som 
prioritering och har viss standardisering av dessa inköp vilket anses lämpligt, 
däremot skulle företaget kunna arbeta med att standardisera ytterligare. 

 

 

Figur 12 Tenhults Pressgjuteris artiklar i Kraljics matris. 
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Inköp av maskiner är ett av de mer välplanerade inköpen på Tenhults Pressgjuteri. 
Dessa inköp sker i nivå med ledningen i företaget och har många parter 
inblandade i inköpsprocessen. Dessa inköp har stor påverkan av vinsten både vid 
anskaffningen och vid drift samtidigt som de är svåra att anskaffa. Därför placeras 
maskininköpen in i kategorin för Strategiska artiklar. Enligt Kraljic (1983) bör 
företaget skapa längre samarbeten för att säkerhetsställa tillgången och påverka 
kostnaden. I detta fall med maskininköp är det svårt att sänka priset vid ett 
engångsköp men däremot kan ett längre samarbete leda till bättre tillgång på 
tillhörande verktyg, reservdelar och service. Samtidigt kan det enligt Kraljic (1983) 
finnas en poäng i att byta leverantör av maskiner för att Diversifiera och hålla 
marknadens styrka så låg som möjligt. Eftersom Tenhults Pressgjuteri inte arbetar 
med långa relationer med sina leverantörer så har de inte möjlighet till de fördelar 
som kan uppnås vilket är en nackdel för företaget. 

Inköp av reservdelar baseras på tillgängligheten av artiklar. Reservdelar kan vara 
svåra att få tag i om det är gamla maskiner som behöver repareras eller om 
maskinen är unik. I dessa situationer blir leverantörsvalet begränsat och då måste 
företaget anpassa sin verksamhet till den tillgängliga marknaden. Eftersom 
behovet av icke standardiserade reservdelar är opålitligt kan det därför vara svårt 
att säkerhetsställa tillgången till dessa. Sammanfattat innebär detta att reservdelar 
placeras in i kategorin för Flaskhalsartiklar. Inhyrd kompetens kanske inte kan 
klassificeras som artikel-inköp men i Kraljics matris skulle dessa också klassas som 
Flaskhalsartiklar. Detta eftersom det inte påverkar vinsten mer än marginellt 
genom prispressning men kan vara svåra att anskaffa vid behov. Därför är det 
viktigt att säkerställa tillgången till dessa resurser vilket är det som Tenhults 
Pressgjuteri har valt att prioritera. Brist på både inhyrd kompetens samt 
reservdelar kan leda till att hela eller delar av produktionen blir stillastående vilket 
kan vara förödande och därför är det lämpligt att företaget prioriterar detta. 

Att Tenhults Pressgjuteri har sina leverantörer på armlängds avstånd har både sina 
fördelar och nackdelar. Som fördel nämns bland annat förmågan att prispressa 
eftersom en leverantör aldrig är oumbärlig och kan ersättas. Det leder till fördelar 
eftersom företaget då skapar en konkurrens mellan leverantörer och på så sätt 
erhåller bättre priser. Detta är viktigt för artiklar som klassificeras som 
Hävstångsartiklar och till viss del Ej kritiska artiklar. Däremot finns det vissa 
nackdelar med detta då företaget inte kan genomföra samarbeten med leverantörer 
på djupare nivå vilket är viktigt för artiklar i kategorin Strategiska artiklar och 
eventuellt i viss mån Flaskhalsartiklar. Detta kan även jämföras med Wikner och 
Bäckstrands (2010) Samverkanslivcykel, där företaget i princip inte utför Utveckla. 
Som Mudambi et al. (2004) nämner är en av fördelarna med att centralisera att 
företaget har det enklare att utveckla samarbeten med leverantörer. Samtidigt visar 
en undersökning som presenteras av samma författare att små- och medelstora 
företag har svårt att påvisa positiva effekter av längre samarbeten. Det finns en 
risk att samma förutsättningar även gäller för Tenhults Pressgjuteri i deras 
samarbete med sina leverantörer. 

Företaget har valt att outsourca inköp av bland annat energi och försäkringar. 
Inköp av den här typen kan vara svåra att överblicka och ligger utanför den egna 
verksamheten. Att då låta en annan part ta hand om de inköpen kan då ses som ett 
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klokt drag eftersom företaget då de kan fokusera på den egna verksamheten. 
Energi placeras in som Hävstångsartikel eftersom stora inköp kan ge 
kostnadsbesparingar medan försäkringar klassificeras inom Ej kritisk artiklar 
eftersom dessa varken har en stor påverkan varken på vinst eller är komplexa att 
hantera. 

 

5.4 Kompetens 

Företagets finansiella kompetens är låg ur en formell synvinkel men det finns 
inköpskompetens i form av erfarenheter. Det bör innebära att den finansiella 
kompetensen är praktiskt inriktad och saknar akademisk grund. Majoriteten av de 
anställda som genomför inköp till produktion och verkstaden har en 
verkstadsteknisk utbildning vilket ger dem god förståelse för arbetsrutiner, krav på 
utrustning och material samt de svagheter som finns inom verksamheten. I kapitel 
4.4 förklaras vilka inköpare som har teknisk kompetens närmare. Få av inköparna 
har finansiell kompetens med undantag för bland annat företagets VD, vice VD, 
Ekonomi & friskvård och Personal, IT & miljö. Dessa har på grund av erfarenhet 
och utbildning en viss form av finansiell kompetens. Inköpta artiklar har placerats 
in i Kompetensmatrisen efter vilka risker de medför vilket ger en bild av vilka 
kompetenskrav de ställer, se Figur 13.  

 

Figur 13 Tenhults Pressgjuteris artiklar i Kompetensmatrisen. 
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Att ha en hög teknisk kompetens är viktigt när det ställs höga krav på att artiklar 
som köps in fungerar med företagets processer när den tekniska risken ökar. 
Exempelvis krävs Verksamhetskompetens för att säkerställa att inköpta avancerade 
verktyg och maskindelar passar in i produktionen och är direkt avgörande för hur 
väl företaget fungerar. Det krävs också hög teknisk kompetens för att köpa in 
reservdelar, hyra in kompetens och veta vilka försäkringar som krävs för 
verksamheten. Därmed bidrar personalens tekniska kunnande till att uppfylla de 
krav som ställs i detta kompetensområde.  

Företaget köper även in artiklar med en hög kommersiell risk i form av ingående 
material, energi och framför allt metall. En hög kommersiell risk definieras enligt 
van Weele (2010) bland annat av storleken på en investering och hur inköpen 
påverkar det finansiella resultatet. Metall är den enskilt största inköpsposten på 
företaget och skillnaden mellan inköpspriset på metallen och försäljningspriset på 
den färdiga produkten har en stor påverkan på företagets vinst. För att på ett 
effektivt sätt kunna hantera den kommersiella risken krävs det därmed en hög 
Finansiell kompetens. 

Ibland köper företaget även in dyra och avancerade maskiner till sin produktion. 
Eftersom inköpen av dessa maskiner är kapitalintensiva finns det en stor 
kommersiell risk som måste hanteras men samtidigt kräver det en god kunskap 
om hur de ska passa in i den övriga produktionen och därmed finns det även en 
teknisk risk. Enligt van Weele (2010) kan dessa inköp därmed klassificeras som 
inköp där det krävs Blandade kompetenskrav, det vill säga inköp där det krävs att 
företaget säkerhetsställer att inköpet kommer att täcka alla nödvändiga behov 
samtidigt som kostnaderna inte får bli för höga. 

Den sista kategorin av artiklar som företaget köper in hamnar inom området för 
Inköpskompetens i Kompetensmatrisen. Dessa artiklar består av enklare handverktyg 
och reperationsmaterial. Artiklar som ligger inom den här kategorin har varken 
teknisk risk eller kommersiell risk och består ofta av standardiserade artiklar. 
Dessa har visserligen betydelse för att verksamheten ska fungera men kräver 
varken en hög teknisk eller finansiell kompetens för att köpa in. Även artiklar som 
kontorsmaterial, städ- och hygienmaterial ingår i denna kategori. 

Det som är viktigt att poängtera i samband med klassificeringen är att många 
artiklar som ingår i vissa kategorier kan ligga på gränsen till en av de andra 
kategorierna i Kompetensmatrisen. Som Gadde och Håkansson (1998) förklarar 
kan det vara svårt att placera in vilken kompetens som krävs för varje inköp och 
bör då snarare ses som ett hjälpmedel än en modell som företaget ska rätta sin 
verksamhet efter. 

Som teorin beskriver bör inköp av företagets artiklar skötas av personal med 
lämplig kompetens enligt  

Figur 13 Tenhults Pressgjuteris artiklar i Kompetensmatrisen. 
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. Det är tydligt att företagets breda tekniska kompetens är till gagn för dem i 
många av deras inköp. Företaget har dock inte den kompetens som behövs för att 
hantera den kommersiella risken. Metall som kräver en stor finansiell kompetens 
hanteras av företagets VD som har bäst kunskap om inköpsprocessen för metall. 
Inköp av maskiner som kräver en blandad kompetens hanteras genom att flera 
anställda på företaget är inblandade. Risken i inköp, av både metall och maskiner, 
är att den kommersiella risken inte hanteras tillräckligt och att företaget går miste 
om finansiella fördelar. 

Som teorin beskriver bör inköp av företagets artiklar skötas av personal med 
lämplig kompetens enligt  

Figur 13 Tenhults Pressgjuteris artiklar i Kompetensmatrisen. 
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5.5 Materialstyrning 

Det finns svagheter i inköp av lagerhållna reperationsmaterial och viss 
förbrukningsmaterial där det både saknas klara signaler för initiering av inköp och 
det finns flera inköpare som genomför inköpen. Att initieringen till viss del 
baseras på inköparnas erfarenhet är både en styrka och en svaghet. Styrkan ligger i 
att detta tillåter stor flexibilitet i när inköpen initieras beroende på säsong och 
ingående arbetsbörda. Svagheten är att det kan vara svårt att omfördela 
inköpsansvaret eller nyanställa personal som får överta dessa arbetsuppgifter från 
den tidigare anställde då denna personal saknar den erfarenhet som krävs.  

Att försöken med beställningspunktssystem har övergivits är oturligt då detta hade 
minskat behovet av erfarenhet och minskat tidsåtgången för att genomföra inköp. 
Dessa beställningspunktssystem var visserligen relativt primitiva men hade fyllt sin 
uppgift utan att kräva betydande resurser eller arbetsinsatser. Eftersom dessa typer 
av artiklar inte lagerförs i affärssystemet finns det inget stöd för elektroniska 
beställningspunkter. Att dessa inte lagerförs i affärssystemet är fullt förståeligt då 
tidsåtgången för att föra in lageruttag skulle bli betydande när det plockas några 
exemplar av många artiklar. 

Att bemöta problematiken för beställningspunktsystemet kan bli omfattande och 
svårt att lösa. 
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5.6 Stödverktyg för inköp 

Det faktum att standarddokument för inköp finns tillgängliga tyder på ett visst 
engagemang från Tenhults Pressgjuteri för att skapa en tydligare 
inköpsorganisation. Dokumenten som berör leverantörsutvärdering har i viss mån 
använts av företaget men bara inom metall, lego och tillsatsmaterial. 
Leverantörsbedömningen innehåller en rad olika kritiska bedömningspunkter som 
har tagits fram i samråd med konsulter. Det råder tyvärr en viss risk att 
dokumenten bara finns för att uppnå ISO-kraven som ställs och därför inte fyller 
någon egentlig funktion. 
 
Att standarddokumenten existerar men inte används är en problematik som 
troligen kommer av den oklara ansvarsfördelningen som finns inom företaget. 
Ansvaret för dokumenten ligger hos ledningen men det är ingen som är drivande 
för att de ska användas. Det är dock viktigt att här påpeka att det kanske inte är 
lämpligt att använda dessa dokument till alla köp, en del inköp är mindre 
omfattande och kommer att kräva en arbetsinsats i dokumentationsarbetet som 
inte går att rättfärdiga. Det finns inga riktlinjer för när dokumenten ska användas 
vilket skulle behövas för att säkerställa att de används när det krävs. Ju viktigare ett 
inköp är för verksamheten desto mer angeläget är det för ledningen att 
dokumenten används vid köpet. Gränsen för användandet av dokument kan 
bestämmas efter flera faktorer, exempelvis efter grad av risk i Kompetensmatrisen. 
Detta då dokumenten kan användas för att minska riskerna på olika sätt beroende 
på vilka dokument som nyttjas. 

Inköpsdokumenten kan fungera som ett sätt att minska den finansiella risken i 
köpen då de beskriver tillvägagångssättet för de större köpen. På samma sätt 
minskar de också den tekniska risken genom att punkta upp vad som är viktigt att 
tänka på vid vissa köp på en teknisk nivå. Om den som genomför köpet följer de 
punkter som dokumenten innehåller minskar risken och därmed också behovet av 
kompetens. Dokumenten underlättar själva inköpen men kan också användas för 
att underlätta kommunikationen inom inköpsorganisationen. Det kommer kanske 
krävas lite bearbetning och kanske några nya dokument för att detta ska fungera 
smidigt.  

Fördelningen av ansvar sker med hjälp av budgeten vilket kan anses vara ett grovt 
verktyg för uppgiften. Det fungerar relativt bra, men det lämnar luckor och ger en 
viss överlappning i inköp vilket märks i och med de dubbla inköp som sker.  
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6 Förbättringsförslag 

I det här kapitlet presenteras de förbättringsområden som har identifierats i nulägesanalysen i 
kapitel 5. Förbättringsförslagen är oberoende av vilken centraliseringsgrad som väljs och som 
presenteras i kapitel 6. 

Under examensarbetets utförande har en rad olika styrkor och svagheter upptäckts 
i Tenhults Pressgjuteris inköpsorganisation som presenterades i kapitel 5. För att 
utveckla företagets inköpsorganisation föreslås därför här ett par områden som 
företaget behöver arbeta med: 

 Skapa struktur 

Det saknas struktur över ansvarsområdena i inköpsorganisationen vilket bland 
annat leder till dubbelköp och ibland även brist på material. Det framkommer 
även att ansvarsfördelningen för inköp är otydlig. För att åtgärda det problemet 
rekommenderas det att företaget formaliserar sin inköpsorganisation, 
dokumenterar inköpsansvaret och förtydligar vilka befogenheter respektive 
inköpare har vilket gör det möjligt att skapa tydliga arbetsbeskrivningar kring 
inköp. Företaget bör även skapa bättre rutiner för kommunikation mellan olika 
inköpare. Detta bör leda till bättre kontroll över vad som finns tillgängligt i lager 
och vad som behöver köpas in och därmed minska risken för att det blir brist eller 
att dubbelköp görs.  

 Utveckla strategi och taktik vid inköp 

Tenhults Pressgjuteri jobbar inte strategiskt med inköp vilket är ett hinder för att 
utveckla inköpsorganisationen. Vid val av leverantörer har de anställda i många fall 
bara inköpspriset som prioriterad faktor oavsett hur leverantörerna presterar. 
Företaget bör satsa på att använda de klassificeringar som har gjorts i 
examensarbetet och vidare arbeta för att förfina och utveckla dessa för att ge en 
bättre grund för hur leverantörer ska hanteras beroende på vart i matrisen den 
levererade artikeln placeras. Företaget bör även arbeta strategiskt med 
inköpsfrågor på ledningsnivå för att bestämma utformningen av sina 
inköpsstrategier för att uppnå de verksamhetsstrategier och mål som företaget har. 
Däremot är det viktigt att företaget tar i beaktning att de inte skapar för 
avancerade inköpsprocesser som leder till onödig arbetsbörda för de anställda. 

 Börja utvärdera genomförda inköp och leverantörer 

Företaget genomför en leverantörsbedömning på nya leverantörer för att se om de 
uppfyller de krav som Tenhults Pressgjuteri ställer. Når leverantörerna inte upp till 
kraven blir de underkända eller markerade för uppföljning där de blir godkända 
om de senare uppfyller kraven. Däremot görs ingen uppföljning av hur 
leverantörerna presterar i fortsättningen och inte heller görs någon dokumentation 
över fel som görs.  
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 Använd inköpsverktyg 

Dokumenten för inköp, leverantörskontroll med mera används inte i en större 
utsträckning. Dessa dokument är framtagna relativt nyligen och det är få på 
företaget som har kännedom om dem. För att stödja en formell 
inköpsorganisation behöver företaget göra en bedömning av vilken utsträckning 
dessa dokument ska användas. De måste stödja inköp på rätt nivå och inte orsaka 
ett onödigt byråkratiskt steg i de inköp som inte kräver det. Samtidigt måste de 
användas i tillräcklig utsträckning för att skapa struktur och ge stöd åt företagets 
inköpsprocesser.  

 Ha rätt kompetens 

Tenhults Pressgjuteri har en bred teknisk kompetens i och med att många 
anställda är utbildade verktygsmakare. Detta bör de försöka dra nytta av i sina 
inköpsprocesser kring de artiklar som är tekniskt avancerade. Däremot saknas det 
en finansiell kompetens som är nödvändig vid köp av artiklar med hög 
kommersiell risk. För att optimalt utnyttja de fördelar som finns med att 
formalisera inköpsorganisationen bör företaget utöka den finansiella kompetensen 
genom en inre rekrytering via utbildning eller genom en nyrekrytering. Företaget 
har inte heller tagit i beaktning vilken kompetens som krävs för en viss typ av 
inköp och därmed inte heller anpassat ansvarsfördelningen utefter det. De bör 
vidare utvärdera vilken kompetens som är nödvändig vid olika inköp för att 
matcha behovet enligt den kompetensanalys som gjordes i kapitel 5.4. 

 Fortsätta utveckla bra områden 

Många delar av Tenhults Pressgjuteris inköpsorganisation är inte bristande utan 
kan anses vara godkända eller en styrka som företaget har. Där syns bland annat 
den breda tekniska kompetensen, att de genomför kontroller av nya leverantörer 
och att de har utvecklat processer för inköp och checklistor för maskinköp. Dessa 
områden bör företaget fortsätta att arbeta med och utveckla för att ytterligare 
stärka inköpsorganisationen.
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7 Centraliseringsgrad 

I det här kapitlet presenteras de centraliseringsgrader som är möjliga för Tenhults Pressgjuteri. 
Först presenteras ett delkapitel om decentralisering som ligger nära företagets nuvarande 
inköpsorganisation, följt av ett delkapitel om en blandning mellan en decentralisering och 
centralisering av inköpsorganisationen. Slutligen presenteras ett delkapitel om en centraliserad 
inköpsorganisation.  

7.1 Alternativ I: Decentralisering 

En decentraliserad inköpsorganisation innebär i stora drag att Tenhults 
Pressgjuteri behåller sin aktuella inköpsstruktur, se Figur 14. I figuren 
representerar de gråmarkerade rutorna de avdelningar som genomför inköp. Vid 
behov kan inköpsansvar fördelas ytterligare till fler anställda. Med en 
decentraliserad inköpsorganisation behålls även den Funktionella strukturen (Baily et 
al., 2005).  där var avdelning köper in till sin egen avdelning. 

 

Figur 14 Decentraliserad inköpsorganisation på Tenhults Pressgjuteri. 

 

Detta ger en stark fördel i form av att de anställdas tekniska kompetens utnyttjas 
vid de inköp som genomförs. Detta bör leda till att eventuell verksamhetsrisk kan 
bemötas på ett bra sätt. Eftersom decentralisering gör det lättare för respektive 
inköpare att få överblick på avdelningens behov kommer inköparen snabbt kunna 
agera när ett behov på en artikel uppstår. I och med att ingen vidare 
kommunikation behöver ske kommer inköpet att kunna genomföras omgående. 
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Leverantörsrelationer kan gynnas i den decentraliserade inköpsorganisationen. 
Eftersom varje inköpare sköter inköp av respektive artiklar kommer dessa att få 
en mer personlig kontakt med sin leverantör. I en centraliserad inköpsorganisation 
riskerar relationerna bli lidande då en enskild inköpare har mindre möjlighet att 
skapa djupare kontakt. Baily et al. (2005) anger bättre överblick av möjliga 
leverantörer för varje enhets område som en fördel med en decentralisering. Detta 
är dock inte applicerbart på Tenhults Pressgjuteri eftersom de endast har en 
produktionsenhet. 

Vid en fortsatt decentraliserad inköpsorganisation bör företaget överväga 
ansvarsfördelningen vid respektive inköpsområde för att undvika brister av 
material och dubbelinköp. För att utnyttja de fördelar som en decentraliserad 
inköpsorganisation ger bör företaget överväga vem som ska genomföra respektive 
inköp. Önskar företaget att utveckla sin inköpsorganisation och sina 
inköpsprocesser finns det en risk om detta ansvar läggs på anställda som redan har 
stort ansvar. Dessa kan komma att bortprioritera inköpsfrågor och därmed riskera 
sinka företagets utvecklingsarbete inom inköp. Att ge ansvaret till andra 
engagerade anställda kan vara effektivare då de har mer tid att lägga på inköp. 

Den decentraliserade inköpsorganisationen ger en större möjlighet till att använda 
Kompetensmatrisen (Kron & Wallgren, 2010) vid val av inköpare. En 
decentralisering innebär inte nödvändigtvis att den Finansiella kompetensen går 
förlorad. Ett exempel kan vara att metall som har en hög kommersiell risk kan 
hanteras av samma inköpare som tidigare eller av annan personal som har rätt 
kompetens. Problemet är att det kan bli svårt att ekonomiskt försvara en 
specialiserad inköpare som får ta hand om dessa köp. 

Dokumentation kan bidra till att skapa en klar och tydlig strukturering i företagets 
inköpsprocesser. Genom tydligare struktur minskas risken att missförstånd 
uppstår och därmed minska risken för brister eller dubbelköp. 
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7.2 Alternativ II: En blandning 

En blandning mellan centralisering och decentralisering innebär en mer central 
styrning av inköp utan risk att förlora den tekniska kompetens som företaget har, 
se Figur 15. I figuren representerar de gråmarkerade rutorna avdelningar som 
genomför inköp medan randiga rutor behåller vissa av de inköp som görs. 
Blandningen skulle innebära att företaget har en Divisionsstruktur (Baily et al., 
2005). Resterande inköp förflyttas till en tillagd central inköpsavdelning, som i 
figuren markeras med en röd streckad linje. En central inköpsavdelning ska verka 
stödjande för operativa inköp som sker på en decentraliserad nivå och hanterar de 
strategiska inköp som görs. Den centrala inköpsavdelningen kan ta hand om 
byråkratiska processer som att ta fram och kontinuerligt uppdatera 
standarddokument i form av olika inköpsdokument och styrdokument. Det blir 
den centrala inköpsavdelningens uppgift att uppmärksamma dessa dokument och 
styra upp så att de efterföljs och används av företagets decentraliserade inköpare. 

 

Figur 15 Blandad inköpsorganisation på Tenhults Pressgjuteri. 
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Dokumenten kommer att fylla en viktig del i kommunikationen mellan den 
centrala inköpsavdelningen och det decentraliserade inköpet. De kommer också 
göra det möjligt för den centraliserade inköpsavdelningen att följa upp inköpen. 
Svårigheten ligger i att skapa dokument som styr det väsentliga och inte är för 
ingående på onödiga detaljer. Ett för komplicerat och ingående dokument riskerar 
att inte få förankring hos den decentraliserade organisationen och ses som en 
onödig extra arbetsuppgift. Företaget bör utforma dokumenten så att det är enkelt 
att fylla i och använda dessa dokument. De bör även arbeta med att göra 
standarddokumenten till en självklar del av arbetet på företaget, annars finns en 
risk att de förbises och inte nyttjas på rätt sätt.  

I praktiken skulle en blandning innebära att Tenhults Pressgjuteri gör en intern 
eller extern rekrytering till företagets centrala inköpsavdelning. Med tanke på 
företagets storlek och den tid som läggs på inköp bör en anställd vara tillräcklig 
för att fylla behovet. Den rekryterade bör ha goda kunskaper inom inköp och ett 
stort engagemang för uppgiften om fördelar ska uppnås. De inköp som i 
Kompetensmatrisen (Kron & Wallgren, 2010) återfinns inom områdena Finansiell 
kompetens och Inköpskompetens kan flyttas över till de central inköpsavdelning. 
Inköp som återfinns inom området Verksamhetskompetens bör ligga kvar hos 
ansvarig på respektive avdelning, detta för att utnyttja den kompetens som finns 
inom företaget och minska risken för att inköp av fel artiklar görs. Inköp inom 
Blandade kompetenskrav flyttas över till den centrala inköpsavdelningen som leder 
och samordnar inköpen i samråd med ledningen och relevant personal. 

En blandad inköpsorganisation bör ge fördelar och nackdelar gällande styrning 
från både centraliserad och decentraliserad inköpsorganisation. Det finns även en 
risk att de operativa inköparna upplever ett otydligt och dubbelt chefskap. Detta 
då dubbla riktlinjer och förväntningar kan sättas upp av den centrala 
inköpsavdelningen och den övriga organisationen vilket gör att mål och 
prioriteringar kan skapa konflikter. För att undvika det här måste en god 
kommunikation upprättas. 
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7.3 Alternativ III: Centralisering 

En full centralisering innebär att alla inköp flyttas från de anställda som har 
inköpsuppgifter till en central inköpavdelning, se Figur 16. I figuren har alla inköp 
förflyttats till en central inköpsavdelning som representeras med en röd streckad 
linje. En centralisering innebär att företaget har en Funktionell struktur (Baily et al., 
2005) likt i det decentraliserade alternativet men med en tillfogad inköpsavdelning. 
Detta innebär att det blir ekonomiskt försvarbart att anställa personal med bredare 
och djupare kompetens som får sköta alla inköp och kontakter med 
leverantörerna.  

 

Figur 16 Centraliserad inköpsorganisation på Tenhults Pressgjuteri. 

 

När inköpsorganisationen centraliseras kommer det finnas möjligheter att 
formalisera inköpsprocessen till en mer metodisk process. Inköpsprocessen kan i 
sådana fall bli ett verktyg som kan användas för att vinna strategiska fördelar. 
Exempelvis kan samarbeten med leverantörer bli enklare att genomföra och 
påverka när det finns personal som inte har andra arbetsuppgifter som kräver tid 
och uppmärksamhet. Det kommer också finnas möjligheter att arbeta på en 
strategisk nivå om färre är inblandade och samtidigt har högre Finansiell kompetens. 
Hela inköpsorganisationen blir lättare att kontrollera, mäta och utveckla efter en 
centralisering. 
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Ett tydligare fokus på hur inköp går till och vilken strategi som används vid inköp 
kommer att skapas vid en centralisering. Det leder till att inköpen fokuseras till 
färre leverantörer vilket ger skalfördelar i form av prisreduktion vid stora inköp. 
Kostnader för faktura- och inleveranshantering minskas om större inköp görs hos 
färre leverantörer. Det finns även en effektiviseringspotential i Utforska steget i 
inköpsprocessen vid en centralisering då utvärderingen av leverantörer utvecklas 
mer.  

En del svårigheter finns om företaget vill centralisera inköpsorganisationen helt. 
Det blir svårt för inköpsavdelningen att möta uppstådda behov lika snabbt som i 
en decentraliserad inköpsorganisation, framför allt i Service & verktyg där det är 
svårt att förutsäga vilka behov som kommer att uppstå. Om inköp blir en 
oberoende avdelning kommer Verksamhetskompetensen troligen minska vilket kan ge 
problem vid inköp av artiklar som har hög verksamhetsrisk. För att undvika det 
problemet kan en ingående utbildning i företagets processer ges till ny personal. 
Alternativt kan inköp av tekniskt svåra artiklar specificeras av andra anställda. Om 
centraliseringen sker genom inre rekrytering bör den utvalda personalen utbildas 
för att öka den Finansiella kompetensen.  

En centralisering kräver en tydligare initiering av inköp. Att inköp initieras när en 
anställd på företaget upptäcker behovet gör en centralisering ohållbart. Någon 
form av beställningspunktsystem och rapporteringsprocedur för initiering av 
inköp är nödvändigt. Att skapa ett bra informationsflöde inom organisationen är 
en utmaning som måste hanteras för att en centralisering ska bli lyckad. 

Användningen av standarddokument kommer att utökas då en tydligare koppling 
mellan inköpsansvar och dokumentansvar skapas. Standarddokumenten möjliggör 
en snabbare hantering av inköpsbehov och inköpsprocesser i en centraliserad 
inköpsorganisation. 

 

7.4 Lämplig centraliseringsgrad 

Vid rekommendation av centraliseringsgrad spelar en rad olika faktorer in: 

 Företaget vill växa med 15 % per år. 

 Företaget har styrdokument för inköp. 

 Företaget har tekniskt svåra artiklar. 

Med hänsyn till dessa faktorer görs bedömningen att det blandade alternativet är 
lämpligast för Tenhults Pressgjuteri. Alternativet anses ge stöd för företagets mål 
om att växa 15 % per år och ge bra stöd för utveckling av företagets inköpsarbete. 
Vid utveckling av inköpsarbetet syftas både det operativa inköpsarbetet och det 
strategiska inköpsarbetet. Samtidigt underlättar alternativet inköp av tekniskt svåra 
artiklar vilket en helt centraliserad inköpsorganisation inte gör. Alternativet anses 
även vara genomförbart med de förutsättningar som finns på företaget.
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8 Diskussion och slutsatser 

I det här kapitlet utvärderas och diskuteras det resultat som tagits fram, diskussion kring 
applicering av teorin och en diskussion angående de metoder som har använts för att uppnå 
examensarbetets syfte. Slutligen presenteras de slutsatser och rekommendationer som kan dras 
utifrån analys och resultat. 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att utreda inköpsorganisationen på Tenhults 
Pressgjuteri samt visa hur organisatoriska förändringar skulle kunna gynna 
företaget. För att uppnå syftet och svara på frågeställningarna har företagets 
inköpsorganisation kartlagts och analyserats för att identifiera potentiella 
förbättringar och alternativ till centralisering. 

1. "Vilka styrkor och svageter finns i inköpsorganisationen?" anses har besvarats med 

hjälp av analysen i kapitel 5 som baseras på nulägesbeskrivningen. 

Tyngdpunkten i analysen har främst legat kring företagets 

inköpsorganisatoriska struktur, inköpsprocessen enligt 

Samverkanslivcykeln, företagets val av leverantörer med hjälp av Kraljics 

matris och företagets kompetens i förhållande till Kompetensmatrisen. 

Med den teoretiska referensramen och dessa modeller har företagets 

styrkor och svagheter kunnat pekas ut.  

2. "Vilka förbättringsmöjligheter finns i inköpsorganisationen?" anses ha besvarats i 

kapitel 6. I kapitlet presenteras de förbättringsåtgärder som betraktas 

lämpliga och är kopplade till analysen som presenterades i kapitel 5 och 

den teoretiska referensramen som är presenterad i kapitel 2. 

Förbättringsförslagen bedöms vara rimliga och logiska i förhållande till 

företagets situation.  

3. ”Vilken grad av centralisering i inköpsorganisationen är lämplig?" anses ha 

besvarats i kapitel 7 där olika grader av centralisering av företagets 

inköpsorganisation presenteras. Centraliseringsalternativen baseras på den 

analys som presenterats i kapitel 5 och den teoretiska referensram som 

behandlar centralisering i kapitel 2.  

I och med att samtliga av examensarbetets frågeställningar har blivit besvarade 
anses syftet ha uppnåtts. 

8.1.1 Centraliseringsdiskussion 

I den decentraliserade organisationsformen skulle arbetssättet likna det företaget 
har, men det skulle ändå finnas potential till vissa förändringar. Den typen av 
organisering ger företaget korta arbetsvägar men kan komma bli en hämmande 
faktor om företaget växer. Eftersom företaget har som mål att växa 15 % per år 
kan den decentraliserade inköpsorganisationen i framtiden bli svårstyrd. Den 
decentraliserade inköpsorganisationen fungerar tillfredsställande men är inte 
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lämplig i ett längre perspektiv. Det är inte omöjligt att fortsätta använda den 
organisationsformen men är i ett strategiskt perspektiv oklokt. Även om ingen 
förändring sker i inköpsorganisationen så är de övergripande förbättringarna som 
presenterades i kapitel 6 ändå lämpliga att genomföra.  

Det blandade alternativet är enklare att genomföra än en centralisering av 
inköpsorganisationen. Det tillåter även mer central styrning än vad det 
decentraliserade alternativet gör. Eftersom graden av centralisering kan variera 
finns det möjlighet till flexibilitet i utformningen av en inköpsorganisation. 
Alternativet anses också kunna fungera som ett mellansteg från existerande 
inköpsorganisation och en framtida centraliserad inköpsorganisation. Det här 
alternativet skapar tydligare ansvarsfördelning och ger större möjligheter till att 
arbeta strategiskt med inköp. En blandad inköpsorganisation anses stödja 
företagets förmåga och årliga tillväxtmål på 15 % bäst och bedöms vara 
genomförbart för företaget. Vid införandet och genomförandet av det blandade 
alternativet finns viss risk att projektet rinner ut i sanden. För att undvika det 
krävs hög engagemang från ledning och de anställda som främst rörs av inköp för 
att alternativet ska uppnå sin potential. 

En centraliserad organisationsform skulle innebära stora förändringar för 
arbetsmetoder inom inköp på företaget. Inköpsansvar och inköpsbefogenhet 
förflyttas från de anställda som genomför inköp och placeras på en central 
inköpsenhet. Detta alternativ ligger i linje med de tillväxtmål som företaget har 
och är därför mer passande än det decentraliserade alternativet. För att alternativet 
ska fungera ställs stora krav på företaget vid hantering av den nya 
inköpsorganisationen, risken finns annars att en centraliserad inköpsorganisation 
blir för omfattande för företaget. Den tid som läggs på inköp är inte tillräckligt att 
rättfärdiga en heltidstjänst och därmed en rekrytering. Samtidigt är många delar av 
inköpsorganisationen bristande och kan därför kräva mer arbete än vad som redan 
görs. Tenhults Pressgjuteri bedöms inte ha de förutsättningar som krävs för att 
genomföra en fullständig centralisering av inköpsorganisationen. De skalfördelar 
som fås vid en centralisering anses vara svåra att rättfärdiga och företaget har 
dessutom många artiklar som är tekniskt svåra, exempelvis reservdelar. 

 

8.2 Diskussion kring applicering av teori 

I examensarbetet har modeller och teorier som främst är anpassade för större 
företag och företag som aktivt arbetar med inköp på en strategisk nivå använts. 
Eftersom dessa teorier inte är utformade för mindre företag ansågs det intressant 
att se hur dessa teorier kunde appliceras på Tenhults Pressgjuteri. Teorierna anses 
ha kunnat appliceras på Tenhults Pressgjuteri. 

Kompetensmatrisen anses ha applicerats. Den har gett en bra bild av hur 
företagets kompetens är fördelad och gett stort stöd för de analyser som har 
genomförts på företagets artiklar. Inga direkta svårigheter med att använda 
modellen har upptäckts. Vid djupare studier finns däremot en risk att problem 
hade framträtt vid applicering av denna teori. 
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Kraljics matris anses ha delvis applicerats. Matrisen ger en bra grund för 
klassificering av företagets artiklar. Eftersom företagets artikelkategorier är samma 
som i ett större företag finns inga hinder för att göra den här klassificeringen. 
Tenhults Pressgjuteri arbetar dock inte strategiskt med inköp vilket gjorde det 
svårt att analysera hur företaget ska arbeta med de fyra faserna som Kraljics matris 
är ämnat att underlätta. Eftersom företaget genomför färre köp och har färre 
leverantörer så blir det också svårare att hantera leverantörsmarknadens styrka 
gentemot företagets egna. Det blir exempelvis svårare att Diversifiera om den 
inköpta volymen är liten. 

Teori angående centralisering anses ha delvis applicerats. Teorin kring 
centralisering är främst utformad för inköp vid olika enheter på ett företag. 
Tenhults Pressgjuteri har bara en enhet men utför inköp på olika avdelningar 
inom samma fabrik. Många av de fördelar och nackdelar som olika 
centraliseringsalternativ innebär kan påvisas på företaget. Skillnaden mellan ett 
stort företag och ett mindre företag är att effekterna från 
centraliseringsalternativen inte får lika stor effekt på det mindre företaget. Det kan 
exempelvis vara svårt att uppnå skalfördelar på ett mindre företag eftersom de 
oftast köper in i mindre mängder, oavsett om det görs av en central 
inköpsavdelning eller inom separata avdelningar.  

Sammanfattningsvis anses dessa teorier vara applicerbara på små företag men ge 
mindre effekt än på ett större företag. Generellt anses det möjligt att ytterligare 
studera effekten av dessa teorier på mindre företag eller möjligtvis utveckla 
varianter av dessa som är mer anpassade för uppgiften. Teorierna har i det här 
examensarbetet genererat ett intressant resultat som företaget kan komma att ha 
nytta av. 

 

8.3 Metoddiskussion 

För att uppnå examensarbetets syfte och mål har företagets nuvarande 
organisation studerats och analyserat utifrån ett flertal modeller därav bland annat 
Baily et al. organisatoriska strukturer, Wikner och Bäckstrands 
Samverkanslivscykel samt Kompetensmatrisen. Dessa modeller gav också grunden 
för de förändringsalternativ som presenterades i kapitel 6 och de 
centraliserinsalternativ som presenterades i kapitel 7, vilka till stor del även är 
baserat på teori om inköpsstrategi och centraliseringsgrad av inköpsorganisation. 

Valet att använda en kvalitativ undersökningsmetod valdes med utgångspunkt i 
vad Tenhults Pressgjuteri önskade få ut av examensarbetet. För att samla in rätt 
data valdes intervjuer som främsta insamlingsmetod. Intervjuer anses vara 
passande då företagets inköpsorganisation och inköpsprocesser främst var 
informellt strukturerade. Metoden har gett en bra bild av hur inköpsarbetet 
bedrivs på företaget och vilka styrkor och svagheter som upplevs av de anställda.  
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8.3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien inleddes som nämnt i metodkapitlet med en sökning på 
högskolans bibliotek och i Google Schoolar. Sökningen hade kunnat genomföras 
effektivare och bredare om bibliotekspersonal hade rådfrågas vilket inte gjordes. 
Anledningen är till stor del att behovet av teori har uppstått allt eftersom 
examensarbetet har fortskridit.  

Angreppsmetoden att undersöka använd litteraturs källor har gett en bättre 
förståelse av hur modeller och teori är tänkt att användas vilket innebär att en del 
missförstånd har kunnat undvikas. Det här angreppssättet har också gett en 
inblick i hur modellerna har utvecklats och i vilket sammanhang de är tänkta att 
användas. 

De artiklar som har använts har gett en bättre bild av hur inköpsorganisationen 
fungerar och vilka problem den stöter på i mindre företag, vilket är en bristvara i 
den trycka litteraturen som finns tillgänglig som till stor del är utformat till större 
företag. Dessa artiklar fokuserar dock på små- och medelstora företag i 
Storbritannien, därför har det förtydligats att de siffror som presenteras berör 
brittiska företag. 

8.3.2 Intervjuer, observationer och dokument 

För att samla in information till examensarbetet har intervjuer och observationer 
genomförts med anställda på företaget. Intervjuer har gjorts med ett flertal olika 
personer för att få ett bredare och mer komplett perspektiv på företagets 
inköpsorganisation vilket stärker examensarbetets validitet. Under intervjuernas 
gång spelades samtalen in för att ytterligare förstärka validiteten i den information 
som har tagits fram. Inför varje intervju tillfrågades personen om denne gav sitt 
samtycke i att bli inspelad. Det poängterades att materialet endast skulle användas 
för eget bruk. Dock finns det en risk att personerna trots sitt samtycke ändå har 
upplevt det mer obekvämt med intervjun i samband med att ha blivit inspelade 
vilket kan ha påverkat den information som delgavs vid intervjun.  

Vid första intervjutillfället intervjuades företagets VD, vice VD och 
Produktionstekniker 1. Vid andra intervjutillfället intervjuades resterande personal 
som hade ansvar för inköp. Datum och tider för intervjuerna bestämdes av 
företagets vice VD. Att intervjua majoriteten av de anställda på samma dag gjorde 
att den information som behövdes snabbt och effektivt kunde samlas in för att 
börja bearbetas och analyseras, men risken finns även att det bidrog till att 
författarna var mindre fokuserade under de intervjuer som genomfördes senare 
under dagen vilket kan ha påverkat intervjuerna negativt. Om möjligheten att 
genomföra intervjuerna vid olika tillfällen hade funnits kunde det ha bidragit dels 
till att justering av intervjufrågorna mellan intervjuerna kunde gjorts för att få 
bättre intervjuunderlag mellan varje tillfälle och dels till att de senare intervjuerna 
eventuellt hade blivit bättre genomförda. Ingen möjlighet till att välja vilken 
ordning personalen skulle intervjuas kunde göras vilket eventuellt hade underlättat 
arbetet. 
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Vid det första besöket på Tenhults Pressgjuteri genomfördes en rundvandring på 
företagets produktionsenhet där observationer på företagets processer gjordes. 
Observationen av företaget var viktigt för att ge ett stöd i arbetet med 
examensarbetets utformning även om ingen information inhämtats direkt från 
dessa. Företaget delgav även dokument som företaget tagit fram. Dessa dokument 
har stått till grund för vissa av de analyser som gjorts, bland annat av 
leverantörsutvärdering i Samverkanslivcykeln. Baserat på examensarbetets 
frågeställningar valdes relevanta dokument ut. Vid en mer omfattande 
undersökning hade även resterande dokument kunnat analyseras och tagits i 
beaktning, men de ansågs vara överflödiga för examensarbetes syfte. 

8.3.3 Analys 

Den teoretiska referensramen som används i analysen utgår från teori som 
främst är anpassad för större företag. Dessa har använts då få teorier berör 
små- och medelstora företag. Teorin används för att ge stöd åt den analys och 
de slutsatser som har presenterats.  

Samverkanslivcykeln anses vara passande för att beskriva företagets arbete med 
inköp och leverantörer. Den visar på de styrkor och svagheter och ger underlag 
för områden som behöver förbättras. Däremot är Samverkanslivcykeln inte 
etablerad i samma utsträckning som andra modeller vilket kan påverka 
tillförlitligheten och mängden teori kring den. Modellen anses dock ge en 
bredare och mer heltäckande bild av leverantörsrelationerna och bedöms ha 
tillräckligt hög tillförlitlighet. Kraljics matris bedöms vara tillförlitlig för att 
undersöka hur företaget ska hantera sina leverantörer utifrån artiklarnas 
placering i modellen. Modellen är dessutom väldigt väl etablerad vilket höjer 
tillförlitligheten. Kron och Wallgren (2010) beskriver att ytterligare en 
dimension kan användas för att komplettera matrisen. Detta innebär dock 
ytterligare arbete som gör att modellen inte blir enkel att använda om den ska 
användas fullt ut. Kompetensmatrisen anses lämplig som stöd för val av 
inköpskompetens. Däremot är det svårt, som Gadde och Håkansson (1998) 
beskriver, att alltid kunna definiera vad finansiell kompetens innebär. Det är 
inte heller helt enkelt att placera in en artikel på en tydlig plats i matrisen utan 
artikeln kan även placeras in i ytterligare rutor. 
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8.4 Slutsatser och rekommendationer 

8.4.1 Vilka styrkor och svagheter finns i inköpsorganisationen? 

I den undersökning som har gjort på Tenhults Pressgjuteri har några styrkor och 
svagheter i inköpsorganisationen upptäckts. Styrkorna som kan betonas är bland 
annat: 

 Den breda tekniska kompetensen som finns inom företaget är till stor 
fördel när artiklar med hög teknisk risk köps in.  

 Företaget genomför kontroller av nya leverantörer för att se att de 
uppfyller de krav som företaget ställer.  

 I inköpsprocessen är företaget snabbt att reagera när ett inköpsbehov 
uppstår på grund av det korta kommunikationsavståndet mellan 
produktion och inköpare.  

De brister som har upptäckts är: 

 Ansvarsfördelningen är otydlig och behöver formaliseras. Konsekvenser av 
detta är bland annat att brist på artiklar och att dubbelköp förekommer. 

 Delar av inköpsprocesserna är i behov av förbättring och strukturering, 
exempelvis är Check-fasen är ett steg som företaget inte utför i den mån 
som det skulle vara möjligt.  

 De standarddokument som finns tillgängliga används i väldigt liten grad 
eller inte alls och ingen bedriver ett aktivt arbete med att använda dessa.  

8.4.2 Vilka förbättringsmöjligheter finns i inköpsorganisationen? 

För att utveckla sin inköpsorganisation finns ett par områden som företaget 
behöver arbeta med att förbättra:  

 Inköpsorganisationen måste struktureras och dokumenteras för att skapa 
struktur.  

 Företaget bör arbeta med sin inköpsstrategi och sina inköpsprocesser och 
lägga dem i rimlig nivå med företagets mål och verksamhetsstrategi.  

 Företaget bör utvärdera sina leverantörers prestationer och arbeta mer med 
de standarddokument som finns tillgängliga.  

 Företaget bör utvärdera de kompetenser som företaget har för att sätta rätt 
anställd på rätt inköp och komplettera detta med att utöka företagets 
Finansiella kompetens för att hantera inköp med stor kommersiell risk.  

 Företaget bör fortsätta att förbättra de punkter som företaget gör bra 
ytterligare, bland annat i deras initiala leverantörskontroller. 
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8.4.3 Vilken grad av centralisering i inköpsorganisationen är lämplig? 

 Decentralisering av inköpsorgansationen ger företaget de fördelar som 
existerar i nuläget med bland annat bra användande av företagets tekniska 
kompetens och bättre överblick på lokala behov. Eventuellt gynnas 
personliga leverantörsrelationer mer av detta alternativ än vid en 
centralisering. Alternativet ligger dock inte i linje med företagets tillväxtmål. 

 En blandning ger fördelar från både en decentraliserad och centraliserad 
inköpsorganisation. En del inköp flyttas till en central inköpsavdelning 
medan de tekniskt svåra inköpen stannar hos lämpliga anställda. Risken 
med det blandade alternativet är bland annat att otydlighet i form av 
dubbelt chefskap. Detta alternativ anses vara bäst lämpat för Tenhults 
Pressgjuteri. 

 Centralisering av inköpsorganisationen innebär att företaget har större 
möjligheter att arbeta strategiskt med inköp. Alla inköp flyttas till en central 
inköpsavdelning vilket rättfärdigar också anställning av en inköpare med 
bred och djup inköpskompetens. Det finns dock en risk att inköp av 
tekniskt avancerade artiklar blir svåra att hantera av en central inköpsenhet. 
Alternativet är det mest krävande för företaget som helhet och kan vara 
svårt att åstadkomma. 

8.4.4 Examensarbets praktiska och teoretiska bidrag 

Examensarbetet bidrar praktiskt för det undersökta företaget eftersom det visar på 
att det finns förbättringsområden inom Tenhults Pressgjuteri och hur inköp kan 
hanteras. Olika grader av centralisering av företagets inköpsorganisation 
presenteras och deras lämplighet diskuteras. Examensarbetet bidrar även till att 
öka företagets medvetande kring inköp och dess betydelse för ett företags vinst. 
De principer som har presenterats anses vara praktiskt tillämpbara på andra 
företag med liknande förutsättningar. Detta eftersom resultatet anses vara av en 
väldigt generell karaktär. Inte heller har den data som presenterats varit specifikt 
endast för Tenhults Pressgjuteri utan kan förekomma på andra företag vilket 
ytterligare motiverar till att examensarbetets principer kan appliceras på dessa. 

Eftersom den teori som används är skapad för stora företag bidrar examensarbetet 
genom att tillföra mer kunskap om hur dessa kan appliceras på små- och 
medelstora företag. Eftersom det resultat som har presenteras till viss del anses 
vara generaliserbart för andra företag finns det goda möjligheter att vidare kunna 
använda de metoder och principer vid analys av små- och medelstora företags 
inköpsorganisation. 
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8.4.5 Rekommendationer för framtida studier 

Framtida studier som författarna har fått upp ögonen för är både inom företaget 
och på en mer generell nivå. Inom företaget finns det möjligheter att undersöka 
beställningspunktssystem och kopplingen mellan dessa gentemot affärssystemet 
och att vidare studera framtida centraliseringsarbeten och på en konkret nivå 
studera hur det ska genomföras. På en mer generell nivå har författarna upptäckt 
att det till stor del saknas tillfredsställande teori om centralisering av 
inköpsorganisationer i små- och medelstora företag. Att studera detta vidare skulle 
kunna bidra till hur teorin om centralisering fungerar på små- och medelstora 
företag ytterligare men är förmodligen ett väldigt omfattande arbete att 
genomföra.
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10 Bilagor 

Bilaga 1 Leverantörsbedömning 

Bedömning     
      
Markera rätt svar med "x".     
      
1 Tredjepartscertifiering JA NEJ N/A  

1.1 Är företaget tredjepartscertifierat enligt ISO 9001?       Obligatoriskt om 
inte kunden 
godkänner annat 

Är företaget tredjepartscertifierat enligt ISO 14001?        

Är företaget tredjepartscertifierat enligt ISO/TS 16949?        

      
2 Organisation och ledning JA NEJ N/A  

2.2 Finns ansvarig person för företaget i kvalitets-/miljöfrågor?       Obligatorisk 

2.3 Finns befattningsbeskrivningar för kvalitets-/miljöansvarig?        

      
3 Kvalitets- och Miljöledningssystem JA NEJ N/A  

3.1 Finns system och rutiner dokumenterade i handbok och är rutinerna 
implementerade? 

      Obligatorisk 

3.2 Finns kvalitets- och miljöpolicy för företaget?       Obligatorisk 

3.3 Finns rutiner för att identifiera och bedöma miljöaspekter 
kontinuerligt? 

       

3.4 Finns kvalitets- och miljömål, samt handlingsplaner för att nå dit?       Obligatorisk 

3.5 Genomförs interna revisioner av kvalitets- och miljösystemet?       Obligatorisk 

      
4 Kompetens JA NEJ N/A  

4.1 Finns dokumenterad kompetens för de anställda?        

4.2 Finns dokumenterade utbildningsplaner för personalen?        

4.3 Genomförs interna miljöutbildningar?        

      
5 Kvalitetssäkring JA NEJ N/A  

5.1 Finns rutiner som beskriver flödet från order till leverans?        

5.2 Finns dokumenterade rutiner och system för underhåll?       Obligatorisk 

5.3 Finns dokumenterad kalibreringsrutin för kontrollutrustning?       Obligatorisk 

5.4 Finns dokumenterad rutin för avvikelsehantering?       Obligatorisk 

5.5 Finns rutiner för ändringar och uppdateringar av tekniska 
specifikationer, ritningar, planer och rutiner? 

      Obligatorisk 

5.6 Kan företaget visa hur kundreklamationer tas om hand och leder till 
korrigerande åtgärder? 

      Obligatorisk 

5.7 Har ni en Production Part Approval Process där APQP tillämpas?       Obligatorisk 

      
6 Övrigt JA NEJ N/A  

6.1 Görs kapacitets och kapabilitetsbedömningar?        

6.2 Ni informerar TEPA om en eller flera av de beredningar eller varor ni 
levererar innehåller ämnen som är upptagna på kandidatlistan för 
REACH i halter över 0,1 viktprocent. Kandidatlistan finns tillgänglig 
här: http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp 

      Obligatorisk 

6.3 Finns aktuella riskanalyser för yttre miljö och för arbetsmiljö?        

6.4 Tillämpas dokumenterad rutin för ordning och reda, t ex 5S?        

6.5 Vid ytbehandling eller tillsatsmaterial till fordonsindustrin – Finns 
MDS nummer? Om ja, skicka dessa till Company ID: 119 09 

       

      
 Maxpoäng: 25    
 Tillämpliga poäng 25    
 Uppnådda poäng 0    
      
 Resultat bedömning (Uppnådda poäng/Tillämpliga poäng)*100=% 0 % Godkänd ≥ 80 % 
 Uppfyller obligatoriska krav Ja    
 Klassning Icke 

godkänd 
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Bilaga 2 Inköpsprocessen 

 

 

Dokumentnamn 

Inköp 
Dok.nr 

TS-I-R1 

Sida 

66/75 

Utarbetad av 

Ronald Bäckeper 

Godkänd av 

Martin Boigs 

Giltig från 

2012-02-01 

Utgåva 

4 

 

Allmänt 

 Nedanstående rutiner gäller alla produkter och leverantörer som har någon 

påverkan på kvalitet och miljö. 

 Vi skall säkerställa att inköpta produkter överensstämmer med specificerade krav. 

 Våra speciella krav framgår av Leverantörsavtal TEPA 

 

Godkända material för löpande tillverkning 

 Inköp skall göras från godkända leverantörer. 

 Om kunden anvisar leverantör betraktas den som godkänd. Vi har dock fulla 

ansvaret för leveranserna och fortlöpande övervakning av leverantörens 

prestanda. 

 

Myndighet, säkerhet och miljö regler  

 Leverantören skall försäkra att produkten och tillverkningen av denna uppfyller 

lag- och myndighetskrav samt att produkten inte innehåller ämne som är upptagna 

i Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas.  

 Lag och miljökraven kommuniceras till leverantören i Leverantörsavtal TEPA 

 När fordonskunder så kräver, skall Tepa rapportera produktens 

materialspecifikationer till IMDS (automotive industries material data system). 

 

Kemiska produkter 

Före ett eventuellt köp av kemiska produkter ska kontakt tas med miljösamordnaren 

som avgör ur miljösynpunkt om produkten ska köpas in. Se även TS-I-I1. 

 

Val av ny leverantör 

Om inköp hos ny leverantör är aktuell skall en leverantörsbedömning och 

godkännande av leverantören göras före beställning se blankett 

Leverantörsbedömning TEPA.  

Leverantörer till Tenhults Pressgjuteri skall i första hand vara tredjepartcertifierade 

enligt ISO 9001. Ej certifierade leverantörer skall ha goda referenser, samt en positiv 

bedömning av provmaterial och provleveranser för att godkännas av Tenhults 

Pressgjuteri. Leverantören ska förse Tepa med dokumentation om deras styrprocesser. 
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Uppföljning av leverantör 

Inköpare identifierar våra nyckelleverantörer. Dessa följs upp löpande med 

leveranssäkerhet (inkl. onödiga frakter) och kvalitetsnivå. Uppföljningen rapporteras 

till ledningsgruppen. 

När vi upplever kvalitets- och/eller leveransproblem inkluderas den leverantören på 

leverantörslistan som följs upp månatligen tills problemet är åtgärdat. Vid behov görs 

en ny leverantörsbedömning.  

Leverantören ska så långt möjligt bidra till att förbättra Tepas produkter och minska 

kostnader. 

 

Verifiering av den inköpta produkten 

 Inköparen ansvarar för beredning av särskild ankomst- och kontrollinstruktion.  

 Vid behov skall utfallsprov begäras före leverans. 

 Berörd inköpare ansvarar för mottagningskontroll av det beställda materialet, 

kontrollen skall dokumenteras på följesedel med datum och signatur och i 

förekommande fall i MPS. Fakturor skall godkännas/attesteras av inköparen före 

kontering och betalning. 

Al- och Zink lastas av först efter att metallanalys har kontrollerats och stämmer 

överens med standarden. Certifikatet sparas i pärm vid ankomstkontroll. 

Godkända följesedlar för produktionsmaterial sparas hos inköparen i minst 3 år 

 Anodzink kontrolleras varje produktionsdag genom att ett analysprov tas och 

skickas för analys. Godset är spärrat tills analysresultatet returnerats och godkänts.  

 Icke godkänd leverans dokumenteras på avvikelserapporten av kvalitetsteknikern. 

 

Vår verifiering av produkt hos leverantör 

 Vid behov sker verifiering av produkt hos leverantör – se Leverantörsavtal TEPA 
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Bilaga 3 Intervjufrågor huvudsakliga inköpare 
 

 Vad är företagets omsättning? 

 Vilka är företagets huvudsakliga kunder?  

 Vad är företagets affärsstrategi?  

 Vilka summor går ut genom inköp varje år/artikelgrupp? 

 Vad har ni för syn på inköp som företag? Nödvändigt ont/hjälpmedel för 

att uppnå mål? 

 Vad är era mål med inköp? 

 Vad har ni för inköpsstrategi? 

 Hur representeras inköp i ledningsgruppen? 

 Hur ser era leverantörsrelationer ut? 

 Hur styrs inköp? Hur skulle ni vilja att inköp styrs? 

 Hur budgeteras inköp och hur följs det upp? 

 Vad finns det för standarddokument för inköp? 

 Vem har ansvaret för inköp på olika områden? 

 Hur sköts fakturahanteringen?   

 

 Vilken utbildning har du? 

 Vilka artiklar köper du/ni in? 

 Vilka artiklar är viktigast för verksamheten? 

 Vilka artiklar påverkar vinsten mest? 

 Hur ser leverantörsmarknaden ut för artiklarna?  

 Vilka är tekniskt svårast att köpa in?  

 Finns det produkter där det är svårare att göra ett bra köp? 

 Hur är metodiken i beställningspunktssystemet? Vilka artiklar gäller det? 

 

 Hur tror ni att företaget kommer att utvecklas i framtiden? 

 Vilka förbättringsmöjligheter ser du inom inköp? 
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Bilaga 4 Intervjufrågor övriga inköpare 
 

 Vad är dina arbetsuppgifter på företaget? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vilka artiklar köper du in på företaget? 

 Vad gör du i inköpsprocessen? 

 Upplever du några konflikter i inköpsfördelningen mellan dina inköp och 

det andra köper in till gjuteriet? 

 Vad initierar dina inköp? 

 Köper du in några tekniskt svåra produkter? 

 Hur använder du dig av de inköpsdokument som finns tillgängliga på 

företaget? 

 Hur väljer du ut leverantörer för de inköp som du genomför? 

 Finns det fördelar med leverantörsrelationerna för din del? Är en bra 

personlig relation till hjälp vid inköp? 

 Vilken budget har du till de inköp du gör? Vilka summor köper du för 

veckovis/månadsvis? 

 Görs det någon uppföljning av de inköp som du gör? Hur går det tillväga i 

så fall och vem gör det? 

 Vad har du för taktik vid dina inköp? 

 Hur mycket tid lägger du på inköp i genomsnitt varje vecka? 

 Vilka förbättringsmöjligheter ser du inom inköp?  

 


