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Abstract 

i 

Abstract 

Purpose – The purpose of this thesis is to provide knowledge regarding supplier 

segmentation in indirect service purchases. To fulfil the purpose, the goal of the study 

is to design a tool able to evaluate and segment suppliers in indirect service purchases. 

Two research questions were defined to enable the purpose and goal of this study: 

1. Which criteria should be used to evaluate suppliers in indirect service purchases? 

2. How can supplier segmentation be performed based on the selected criteria adjusted 

for indirect service purchases? 

Method – Theory regarding evaluation criteria and supplier segmentation was obtained 

through literature studies. Existing theory regarding evaluation criteria was adjusted to 

the business case through interviews. Theories regarding supplier segmentation were 

adapted for the case study and thus the empirical data used for analysis was obtained.  

Findings – 17 evaluation criteria that can be used to evaluate suppliers in indirect 

service purchases were identified. The evaluation criteria emphasize ‘delivery 

performance’, ‘financial performance’, ‘quality performance’, ‘organizational 

capability’, ‘technical capability’, ‘social capability’, ‘environmental capability’, ‘trust 

& information sharing’, and ‘long-term relationship’. Based on the evaluation criteria, 

supplier segmentation could be performed using the structure of a 2x2 matrix with 

‘performance & capability’ and ‘willingness’ as dimensions. In the matrix, suppliers 

can be categorized into four segments that distinguish Type 1, Type 2, Type 3 and Type 

4 suppliers. The MCDM-method AHP was used to subordinate the 17 evaluation 

criteria into the dimensions. A tool, able to evaluate and segment suppliers in indirect 

service purchases was designed based on the answer to both research questions.  

Implications – The designed tool contributes to standardised process that helps 

departments of indirect service purchases to evaluate and segment its suppliers. The 

tool can also function as basis for supplier selection and developing suitable supplier 

strategies at indirect service purchases. 

Limitations – To analyse evaluation criteria, interpretations of existing theory had to 

be made, which could have affected the results of the study. Since the theory regarding 

structure at supplier segmentation only considered the 2x2 matrix structure, it is not 

necessarily the most optimal for supplier segmentation at indirect service purchases.  

Keywords – Supplier evaluation, supplier segmentation, multi-criteria decision-

making, indirect purchasing 
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Sammanfattning 

Syfte – Studien avser att bidra med kunskap gällande leverantörssegmentering vid 

indirekta tjänsteinköp. För att uppfylla det övergripande syftet är målet med studien att 

utforma ett verktyg som kan utvärdera och segmentera leverantörer vid indirekta 

tjänsteinköp. Två frågeställningar har formulerats för att möjliggöra detta: 

1. Vilka kriterier bör användas för att utvärdera leverantörer vid indirekta 

tjänsteinköp? 

2. Hur kan en leverantörssegmentering ske baserat på utvalda kriterier anpassade för 

indirekta tjänsteinköp? 

Metod – Via litteraturstudier kunde teori gällande utvärderingskriterier och 

leverantörssegmentering erhållas. Existerande teorier gällande utvärderingskriterier 

anpassades till ett fallföretag genom intervjuer. Teorier gällande 

leverantörssegmentering tillämpades vid fallföretaget och således erhölls den empiriska 

data som användes för analys. 

Resultat – I denna studie identifierades 17 utvärderingskriterier som kan användas för 

att utvärdera leverantörer vid indirekta tjänsteinköp. Utvärderingskriterierna betonar: 

‘delivery performance’, ‘financial performance’, ‘quality performance’, ‘organizational 

capability’, ‘technical capability’, ‘social capability’, ‘environmental capability’, ‘trust 

& information sharing’, och ‘long-term relationship’. Baserat på 

utvärderingskriterierna kan en leverantörssegmentering ske med en 2x2 matris struktur 

och dimensionerna ‘performance & capability’ och ‘willingness’. I matrisen kan 

leverantörer kategoriseras i fyra segment som urskiljer leverantörer av Typ 1, Typ 2, 

Typ 3 och Typ 4. MCDM-metoden AHP används för att underordna de 17 

utvärderingskriterierna i dimensionerna.  Ett verktyg som kan utvärdera och segmentera 

leverantörer vid indirekta tjänsteinköp utformades baserat på frågeställningarnas svar.  

Implikationer – Det utformade verktyget bidrar till ett standardiserat arbetssätt som 

hjälper inköpare av indirekta tjänster att utvärdera och segmentera sina leverantörer.  

Verktyget kan även fungera som underlag för att motivera val av leverantör och 

underlag för att formulera lämpliga leverantörsstrategier.  

Begränsningar – Vid analys av utvärderingskriterier har tolkningar gjorts av 

existerande teori vilket kan ha färgat studiens resultat. Eftersom det kring struktur av 

leverantörssegmentering endast används teori gällande 2x2 matris, kan den inte 

identifieras som den mest optimala strukturen för en leverantörssegmentering vid 

indirekta tjänsteinköp. 

Nyckelord – leverantörsutvärdering, leverantörssegmentering, multi-criteria decision-

making, indirekta inköp 
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1 Introduktion 
Kapitlet inleds med en bakgrund som förklarar fördelarna med att ha effektiva 

inköpsfunktioner. Problembeskrivningen tar sedan upp konsekvenserna av att inte 

uppmärksamma vikten av indirekta inköp. Vidare presenteras studiens syfte och dess 

frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas 

med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Inköp har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet bland många företag och 

organisationer. Van Weele (2010) hävdar att effektiva inköpsfunktioner kan bidra 

positivt till företagets totala resultat. Redan 1983 påpekade Kraljic att synsättet, om att 

inköpsfunktionen endast drivs av rutiner och inte anpassas till de miljöer och 

ekonomiska förändringar som sker i världen, inte bara är föråldrat utan även kostsamt 

för företagen (Kraljic, 1983). Ett sätt som företag kan reducera kostnader samt erhålla 

högre kvalité, är genom att förbättra relationen med sina leverantörer (van Weele, 

2010). Ho, Xu & Dey (2010) konstaterar att inköpstrenden går mot ett ökat intresse för 

långsiktighet inom leverantörsrelationer, följaktligen använder företag färre men 

pålitliga leverantörer. Att välja rätt leverantörer involverar därför mycket mer än att 

bara se till prislistor. Flera faktorer och kriterier måste tas i beaktande innan ett sådant 

val kan göras (Ho et al., 2010). Att endast se till pris kan innebära att brister i kvalité 

eller leveranssäkerhet förbises (Weber & Ellram, 1993). 

Som följd av en ökad global konkurrens har beslutsfattare pressats till att göra sina 

organisationer så effektiva som möjligt. För att kunna möta konkurrensen uppmanas 

företag att minska sina organisationer, fokusera på sin kärnkompetens och outsourca 

alla icke-kärnaktiviteter (van Weele, 2010). På grund av den här outsourcingtrenden 

har effektiva inköp blivit alltmer viktigt för företagets konkurrenskraft (Dyer, Cho & 

Chu, 1998), eftersom outsourcing av aktiviteter innebär fler inköp och därmed, i många 

fall, fler leverantörer. Van Weele (2010) beskriver icke-kärnaktiviteter som de 

aktiviteter som möjliggör organisationers kärnaktiviteter. Icke-kärnaktiviteter 

innefattar exempelvis fastighetsunderhåll, tekniskt underhåll, säkerhet och catering. 

Indirekta inköp är en icke-kärnaktivitet som hanterar inköp av material- och tjänster 

som möjliggör verksamhetens kärnaktiviteter (van Weele, 2010). Van Weele anser att 

det finns stora kostnadsbesparingar att hämta inom indirekta inköp då dessa inköp ofta 

saknar transparens. Han menar att dessa inköp är svåra att spåra och således svåra att 

motivera och att företagen bör bli mer medvetna om dessa typer av inköp. För att företag 

ska kunna ta till vara på dessa besparingar behöver de en systematisk inköpsprocess 

och sofistikerade inköpsmodeller (van Weele, 2010). Axelsson & Wynstra (2002) 

hävdar att leverantörsutvärdering bör få större fokus vid inköp av tjänster än vid 

traditionellt materialinköp, eftersom tjänsteinköp i högre grad är beroende av samspelet 

mellan inköpare och leverantör. Det är således viktigt att systematiskt utvärdera sina 

leverantörer av tjänster och utföra aktiviteter som förbättrar leverantörsrelationer. 

Dessa aktiviteter kan dessutom reducera kostnader som uppstår vid bristande samspel 

mellan inköpare och leverantör. Eftersom företag idag tenderar att outsourca sina icke-

kärnaktiviteter, finns det ett ökat behov av att effektivisera den funktion som köper in 

dessa aktiviteter (Dyer et al., 1998), dvs. indirekta inköp. 

1.2 Problembeskrivning 
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En effektivare inköpsfunktion kan uppnås för företag som arbetar strategiskt med sina 

leverantörer. Detta kan bl.a. göras genom att formulera lämpliga leverantörsstrategier 

(van Weele, 2010). Företag bör tänka strategiskt kring sina leverantörer och undvika att 

applicera en “one-size-fits-all” strategi, eftersom olika leverantörer betecknar olika 

intressen för ett företag (Dyer et al., 1998). Strategier bör därför utformas till respektive 

leverantör med utgångspunkt i vilket intresse leverantören betecknar för ett företag. 

Genom den strategiska aktiviteten leverantörssegmentering, kan företag gruppera de 

leverantörer som betecknar samma intresse för företaget (Rezaei & Ortt, 2013). Dyer 

et al. (1998) menar att segmentering är väsentlig för företag med inköpsfunktioner som 

vill hantera sina leverantörer på ett systematiskt sätt. De anser även att företag skall 

införa ett mer strategiskt tillvägagångsätt när det kommer till leverantörsrelationer. 

Segmenteringen kan även ligga till grund för hur resurser fördelas mellan 

leverantörssegmenten (Dyer et al., 1998). Företag som har en stor leverantörsbas har 

svårt att hantera leverantörer på en individuell nivå, således bör företaget klassificera 

de valda leverantörerna genom en segmentering (Rezaei & Ortt, 2013). 

Rezaei & Ortt (2013) konstaterar att olika forskare använder olika kriterier för att 

identifiera leverantörsegment, vilket tyder på att fler än två kriterier måste tas hänsyn 

till när man mäter och segmenterar sina leverantörer.  Axelsson & Wynstra (2002) 

hävdar att leverantörsutvärdering måste ses som en kontinuerlig process då det inte bara 

är leverantörernas prestationer som skall utvärderas utan även relationen i sin helhet. 

Det är viktigt att förstå att samma uppsättning kriterier inte går att använda vid alla 

företag. Även den relativa betydelsen av hur kriterierna värderas, kan variera i samband 

med förändringar i företagets externa miljö. Således är en noggrann definition av vilka 

kriterier som är relevanta för det enskilda företaget idag en förutsättning för att kunna 

utföra en korrekt utvärdering (Kraljic, 1983). 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I bakgrunden beskrivs fördelarna med att effektivisera indirekta tjänsteinköp. Vidare 

skildrar problembeskrivningen att strategiska aktiviteter så som 

leverantörssegmentering kan leda till en sådan effektivisering. Slutligen redogörs 

svårigheten med att välja rätt utvärderingskriterier att använda vid en 

leverantörssegmentering. För att kunna utföra en strategisk leverantörssegmentering 

krävs kunskap, syftet för denna studie är således:  

Syftet är att bidra med kunskap gällande leverantörssegmentering  

vid indirekta tjänsteinköp. 

För att uppfylla det övergripande syftet och göra ett mer konkret bidragande om 

leverantörssegmentering vid indirekta tjänsteinköp har även ett mål formulerats.  

Målet är att utforma ett verktyg som kan utvärdera och segmentera  

leverantörer vid indirekta tjänsteinköp. 

För att uppfylla studiens syfte och mål, har de brutits ned i två frågeställningar. 

För att möjliggöra en leverantörssegmentering måste leverantörerna först utvärderas. 

För att utföra en sanningsenlig mätning måste relevanta kriterier identifieras, därför är 

studiens första frågeställning: 
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1. Vilka kriterier bör användas för att utvärdera leverantörer vid indirekta 

tjänsteinköp? 

Kriterier identifierade från studiens första frågeställning utgör den grund som krävs för 

att utvärdera varje leverantör. För att kunna hantera sina leverantörer på ett systematiskt 

sätt, bör det utformas en strategisk aktivitet som segmenterar leverantörerna, således är 

studiens andra frågeställning: 

2. Hur kan en leverantörssegmentering ske baserat på utvalda kriterier 

anpassade för indirekta tjänsteinköp? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla studiens syfte kommer en 

fallstudie att genomföras på avdelningen Indirect Purchasing (IDP), på Volvo Car 

Corporation (VCC) i Torslanda, Göteborg. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Omfånget av studien behandlar endast leverantörssegmentering inom indirekta 

tjänsteinköp. Mintzberg (1980) illustrerar sådana icke-kärnaktiviteter som en funktion 

utanför organisationens kärnverksamhet. Dessa icke-kärnaktiviteter kategoriserar han 

under teknologistruktur och stödfunktioner. För att förtydliga fokusområdet i denna 

studie presenteras Mintzbergs (1980) organisationsstruktur i Figur 1, där visas att 

indirekta inköp ingår i kategorin stödfunktioner. Således kommer inte någon 

leverantörssegmentering för leverantörer inom kärnverksamheten att tas upp i denna 

studie. 

 

Figur 1: Studiens omfång och avgränsningar (figuren är baserad på Mintzberg, 1980, 

s. 324). 

 

1.5 Disposition 
Rapporten är indelad i sex kapitel, som illustreras i Figur 2.  

Mellanchefer 

Teknologi- 
struktur 

Operativ kärna 

Strategisk- 
ledning 

Stöd-

funktioner 

Indirekta 

inköp 
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Figur 2: Rapportens disposition. 

Introduktionskapitlet inleder rapporten med en bakgrund och problembeskrivning. 

Vidare presenteras studiens syfte och de två frågeställningar som formulerats för att 

uppfylla syftet och studiens uppsatta mål, vilket följs av studiens omfång och 

avgränsning. Kapitlet metod och genomförande beskriver hur studien genomförts i 

fråga om; arbetsprocessens upplägg och de aktiviteter som utförts genom studien; 

ansatsen som tillämpats; vilken fallstudiedesign som valdes; vilka tekniker som 

användes för datainsamling; hur insamlad data analyserats; och slutligen om studiens 

ställning, trovärdighet och åtgärder som tagits för att säkerställa detta. Kapitlet 

teoretiskt ramverk beskriver den teoretiska grund som studien baseras på och är 

uppdelad i huvudsakliga avsnitt; utvärderingskriterier och leverantörssegmentering. 

Studiens fjärde kapitel, empiri och analys, introduceras med en verksamhetsbeskrivning 

om det fallföretag på vilket studien utförts, därefter presenteras två huvudsakliga avsnitt 

gällande utvärderingskriterier och leverantörssegmentering inom vilka det varvas med 

analys av teori, empiriinsamling och analys av empiri för att svara till 

frågeställningarna. Det femte kapitlet presenterar det verktyg som utvecklats baserat på 

studiens resultat och svarar till det formulerade målet. I sista kapitlet, diskussion och 

slutsatser, diskuteras studiens resultat samt vilka implikationer och begränsningar som 

framgått av detta. Kapitlet avslutas med slutsatser, rekommendationer och förslag till 

vidare forskning.  
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet presenterar kopplingen mellan studiens frågeställningar och valda metoder. 

Studiens arbetsprocess beskrivs sedan översiktligt. Vidare beskrivs studiens deduktiva 

ansats och fallstudiens design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för 

att besvara studiens frågeställningar. Figur 3 beskriver kopplingen mellan studiens 

frågeställningar och använda metoder. 

 

Figur 3: Koppling mellan frågeställningar och metod. 

För att besvara studiens första frågeställning har en litteraturstudie utförts för att 

undersöka möjliga kriterier. Vidare genomfördes intervjuer vid fallföretaget för att 

undersöka vilka kriterier som bör användas för att utvärdera leverantörer vid indirekta 

tjänsteinköp. 

För att besvara studiens andra frågeställning granskades litteratur för att erhålla olika 

metoder som tidigare använts för att segmentera leverantörer. En segmentering innebär 

att leverantörerna klassificeras utefter det resultat de erhållit vid en utvärdering inom 

olika kriterier. Identifierade metoder prövades sedan vid fallföretaget i samband med 

intervjuer där utvalda beslutsfattare involverades för att bidra med data till metoderna. 

För båda frågeställningarna användes endast intervjuer som datainsamlingsteknik för 

att samla in empiri, eftersom det som undersöks genom frågeställningarna gäller vilka 

kriterier som betecknar ett företags intresse hos en leverantör och hur dessa kriterier 

kan användas i en leverantörssegmentering.  
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2.2 Arbetsprocessen 
Under studiens arbetsprocess utfördes fyra övergripande aktiviteter; förstudie, 

litteraturstudie, fallstudie och analys. Arbetsprocessen illustreras i Figur 4, i vilken det 

framgår om en aktivitet utgår från en teoretisk eller empirisk grund, i vilken ordning 

aktiviteterna är utförda och vad de innebär. Figur 4 är inspirerad av Kovács & Spens 

(2005) beskrivning av en rent deduktiv forskningsprocess.  

 

 

Figur 4: Studiens arbetsprocess (figuren är baserad på Kovács & Spens, 2005, s.137). 
 

Arbetet påbörjades med en förstudie (1a) som utfördes för att ge författarna en bättre 

uppfattning om hur tidigare forskning inom leverantörssegmentering bedrivits och vad 

resultatet varit från detta. Detta innebar att tidigare teori studerades för att identifiera 

relevanta nyckelord till forskningen. Under denna förstudie (1b) kontaktades 

fallföretaget. Således kunde kunskap kring problemområdet erhållas och efterföljande 

aktiviteter kunde avgränsas samt att insamlingen av empiri kunde planeras. 

Efter förstudien utfördes en litteraturstudie (2), där den teori som utgjorde grunden till 

studiens första frågeställning samlades in. Under analysen (3) granskades insamlad 

teori för att forma en teoretisk slutsats gällande utvärderingskriterier, vilket gjorde det 

möjligt att samla in empiri. För att erhålla svar till studiens frågeställningar och de 

teoretiska slutsatser som formulerats genomfördes en fallstudie vid en avdelning för 

indirekta tjänsteinköp. Under fallstudien (4) genomfördes intervjuer för att erhålla 

fallföretagets preferenser gällande utvärderingskriterier. Därefter utfördes en analys (5) 

för att koppla teori och empiri, samt erhålla avgörande slutsatser. 

En litteraturstudie (6) utfördes i ett senare skede av arbetsprocessen för att samla in 

teori för att svara till studiens andra frågeställning. Ytterligare en analys (7) utfördes, 

med avsikt att granska insamlad teori som svarar till studiens andra frågeställning 

tillsammans med resultatet av tidigare analyser och forma en teoretisk slutsats. I ett 

senare skede utfördes en fallstudien (8) för att erhålla empirisk data gällande 

leverantörssegmentering. En sista analys (9) utfördes för att koppla de teoretiska 

slutsatser som formades av tidigare analys och empiriundersökning. Denna analys ledde 

sedan till avgörande slutsatser. 
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En rent deduktiv forskning innebär att slutsatser skapas utifrån teori och presenteras i 

form av hypoteser eller förslag, vilket sedan prövas empiriskt för att forma en generell 

slutsats (Kovács & Spens, 2005). I denna studie undersöktes först existerande metoder 

och teorier, för att sedan utgöra ett urval att pröva i en ny miljö. Detta upprepades för 

båda frågeställningarna för att undersöka metoderna och teorierna i en miljö de tidigare 

inte använts. Studien kan anses ha en ansats av bevisande karaktär, då resultaten av att 

använda existerande metoder och teorier från annan forskning är känt av författarna. Ett 

liknande resultat kan därför vara förväntat och möjligt att bevisa. Patel & Davidson 

(2011) beskriver detta som en deduktiv ansats. Fallstudiens funktion har varit, att med 

hjälp av kvalitativa metoder identifiera empirisk data från fallföretaget gällande 

utvärderingskriterier och leverantörssegmentering. Från valda teorier identifierades 

kvalitativa metoder som tillämpades vid fallföretaget. Med hjälp av dessa metoder 

kunde empiriska data från fallföretaget kvantifieras, vilket utgjorde data till studiens 

analys. 

2.4 Design 
För att kunna uppfylla studiens syfte har en fallstudie genomförts vid Volvo Car 

Corporations avdelning för indirekta tjänsteinköp. Genom att fokusera studien till ett 

företag som innefattar en sådan avdelning kan det utformas ett segmenteringsverktyg 

som är anpassad för den typen av inköp som studien berör. Fallstudiemetoden möjliggör 

bibehållandet av helheten och det meningsfulla i verkliga händelser (Yin, 2007), vilket 

var eftersträvansvärt då studiens mål är att utforma ett verktyg som avser att användas 

vid ett företag. Studien använder en fallstudie som forskningsmetod, vilket enligt Bell 

(2005) är fördelaktigt då en djupgående studie av ett särskilt problem under en 

begränsad tid skall genomföras. Den första frågeställningen syftar till vilka kriterier 

som bör användas för att utvärdera leverantörer vid indirekta tjänsteinköp och andra 

frågeställningen lyfter frågan hur en segmentering kan ske. Enligt Yin (2007) bör en 

forskningsmetod väljas beroende om forskningsfrågan syftar till vilka eller hur. 

Formuleras en forskningsfråga vilka, borde en survey användas och om den formuleras 

hur, borde en fallstudie användas. Detta talar för att olika forskningsmetoder borde 

användas för studiens två frågeställningar, dock menar Yin (2007) att vid sådana 

situationer kan en forskningsmetod väljas oberoende om frågan är formulerad vilka 

eller hur. En fallstudie har därför valts som forskningsmetod för hela studien. Fallet 

som undersöks i studien, eller analysenheten, är leverantörsutvärderingsprocessen hos 

ett fallföretag. Valet av en lämplig analysenhet framgår redan vid valet av 

forskningsfrågorna (Yin, 2007). Studiens första forskningsfråga avser ta redan på vilka 

kriterier en leverantör skall utvärderas inom. 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels utav insamling av 

empirisk data från fallföretaget via intervjuer. Nedan följer en detaljerad beskrivning 

över de olika delarna som användes vid datainsamling. 
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2.5.1 Litteraturstudier 
Med hjälp av litteraturstudier har teori kring utvärderingskriterier och 

leverantörssegmentering inom ämnesområdet inköp erhållits. Den teori som studerats 

har avsetts för direkta inköp och inköp av material. Denna teori studerades eftersom 

ingen teori tidigare avsett indirekta tjänsteinköp inom ämnesområdet. Den teori som 

studerats utgjorde en grund att utgå ifrån gällande utvärderingskriterier och 

leverantörssegmentering vid indirekta inköp. Underlaget var i form av vetenskapliga 

artiklar, forskningsrapporter och böcker, vilket togs fram vid högskolebiblioteket i 

Jönköping med hjälp av Scopus, Google Scholar, ProQuest, Emerald Insight och 

ScienceDirect. Supplier strategy, supplier management, supplier segmentation, mutli-

criteria decision-making och supplier evaluation är nyckelorden som användes vid 

litteratursökningen. En förslagsfunktion i databasen ScienceDirect användes för att 

komma åt teori som bedömdes vara relevant, men som inte direkt kunde upptäckas vid 

sökning med ovanstående sökord. Detta innebär att vetenskapliga artiklar med innehåll 

som är relevant till en sökt artikel i ScienceDirect, visas som förslag när databasen 

används. 

2.5.2 Intervjuer 
Samtliga intervjuer genomfördes vid fallföretaget med utvalda beslutsfattare, inköpare 

och stakeholders vid avdelningen Indirect Purchasing (IDP). En stakeholder är 

beställare av inköpet och en inköpare genomför inköpet. En introducerande intervju 

genomfördes i samtalsform som en del av förstudien, där studien presenterades för 

avdelningschef och den strategiska inköparen som även haft rollen som kontaktperson 

vid fallföretaget. En andra intervju i samtalsform utfördes vid fallstudiens start, för att 

informera handledaren om studiens status. Vid intervjuer i samtalsform togs endast 

anteckningar utan att spela in, på grund av samtalens informella karaktär. Samtalen 

bokades i förtid utan att förse respondenterna med några frågor innan. Resterande 

individuella intervjuer var av semi-strukturerad karaktär då författarna ville undersöka 

intervjupersonernas och därmed företagets preferenser inom val av kriterier. En sista 

intervju, av semi-strukturerad karaktär, utfördes som en gruppintervju med samma 

intervjupersoner som tidigare intervjuats individuellt. Av intervjun kunde en gemensam 

vägning av kriterier utföras. Kriteriernas vägning baserades på det konsensus som 

uppnåtts inom intervjugruppen. Enligt Patel & Davidson (2011) innebär en semi-

strukturerad intervju att frågorna till viss del är strukturerade, men att det lämnas stort 

utrymme för öppenhet och diskussion. Denna grad av strukturering ansågs vara lämplig 

eftersom författarna ville undersöka företagets preferenser. Det var under dessa 

intervjuer viktigt att primärdata gjordes tillgänglig för en senare analys, genom att spela 

in intervjuerna. Även anteckningar togs för att enklare transkribera intervjuerna senare. 

Inga frågeformulär skickades ut i förväg, men samtliga intervjupersoner notifierades i 

förväg och tilldelades underlag om vad intervjun skulle behandla. Således hade alla 

intervjupersoner möjlighet att skapa sig en uppfattning om intervjuns syfte och göra sig 

bekant med underlaget. Att informera intervjupersoner i förväg om intervjuns innehåll, 

kan enligt Patel & Davidson (2011) resultera i mer genomtänkta svar från 

respondenterna. Genomförda intervjuer redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1: Genomförda intervjuer 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (hur) Tid 

2016-01-20 Introduktionsmöte 
Avdelningschef & 
Strategisk inköpare 

Samtalsform 1h 

2016-03-14 Statusuppdatering Strategisk inköpare Samtalsform 1h 

2016-03-21 Empiriinsamling av kriterier Inköpare Semi-strukturerad 1h 

2016-03-22 Empiriinsamling av kriterier Stakeholder 1 Semi-strukturerad 1h 

2016-03-22 Empiriinsamling av kriterier Stakeholder 2 Semi-strukturerad 1h 

2016-03-22 Empiriinsamling av kriterier Stakeholder 3 Semi-strukturerad 1h 

2016-03-23 Empiriinsamling av kriterier Strategisk inköpare Semi-strukturerad 1h 

2016-04-04 
Empiriinsamling för vägning av 

kriterier 
Strategisk Inköpare & 

Stakeholders 
Semi-strukturerad 

Gruppintervju 
2h 

 

Mellan intervjuerna utfördes en kontinuerlig analys av insamlad data. Detta för att inte 

för mycket tid skulle gå mellan att data samlats in och bearbetningen. Om lång tid går 

mellan sammanställning och analys påbörjas blir det svårare att skapa ett reellt 

förhållande till insamlat material (Patel & Davidson, 2011). Samtliga inspelade 

intervjuer transkriberades även under analysen för att stärka detta reella förhållande och 

erhålla högre kvalitet av primärdata. 

2.6 Dataanalys 
Figur 5 illustrerar studiens dataanalys, för att belysa i vilka delar av studien endast teori 

analyseras och i vilka delar både teori och empiri analyseras, samt i vilken ordning detta 

sker. För att besvara första frågeställningen genomfördes först en analys (1) av tre 

existerande ramverk av kriterier som avser att utvärdera leverantörer, vilket 

möjliggjorde insamlingen av den empiri som krävdes för att utföra studiens andra 

analys. Detta innebär att existerande teori kring utvärderingskriterier först analyserades 

för att avgöra vilka utvärderingskriterier som är aktuella för studien. Därefter kunde 

empiri samlas in från inköpare och stakeholders gällande de utvärderingskriterier som 

tagits fram från första analysen. Således kunde ett urval utvärderingskriterier 

identifieras genom en analys (2) över vilka kriterier som är mest lämpade för att 

utvärdera leverantörer vid indirekta tjänsteinköp. Resultatet av den första 

frågeställningen låg till grund för andra frågeställningen. För att besvara den andra 

frågeställningen genomfördes först en analys (3) gällande strukturen 2x2 matris och 

existerande dimensioner, baserat på resultatet av den första frågeställningen. Därefter 

utfördes ytterligare en analys (4) av teori, för att undersöka hur en leverantör kan 

inkluderas i en leverantörssegmentering genom aggregering och normalisering. Detta 

gjorde det möjligt att tillämpa metoder, kända från teorin och anpassade till studien, vid 

fallföretaget. I samband med denna tillämpning kunde empiri från fallföretaget erhållas 

och resultatet av detta analyseras (5). Slutligen utförs en sammanfattande analys (6) 

gällande hur en leverantörssegmentering kan ske, baserad på de resultat som erhållits 

av samtliga analyser.  
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Figur 5: Studiens dataanalys. 

2.7 Trovärdighet 
Nedan argumenteras det för studiens trovärdighet, i form av en kontrolltabell. 

Tabell 2: Kontrolltabell för trovärdighet, översättning från Yin (1998) 

Test Definition Fallstudietillämpning Undersökningsfas 
Åtgärder tagna  
i denna studie 

Begrepps-
validitet 

Överensstämmelsen 
mellan den 

teoretiska och 
operationella 
definitionen 

 Använda flertal källor 
 

 En beviskedja 
 

 Granskning av 
externa parter 

Datainsamling 

 Utför ett flertal intervjuer med 
olika roller vid fallföretaget 

 Intervjudata har spelats in och 
transkriberats i realtid 

 Handledare vid högskolan och 
fallföretaget har granskat 
studien löpande 

Intern 
validitet 

Hur pass väl 
undersökningen 
överensstämmer 
med verkligheten 

 Jämföra olika 
mönster med 
varandra 

 Hitta grund till 
förklaringar 

 Vara kritisk till valda 
metoder 

 Använda logiska 
modeller  

Dataanalys 

 Mönster identifieras  
genom studien 
 

 Refererade påståenden 
 

 Förhållit sig kritiska  
 

 Studien använder logiska 
modeller 

Extern 
validitet 

Graden av 
generaliserbarhet 

 Använda teori vid 
enfallsstudier 

 Använda 
replikationslogik vid 
flerfallsstudier 

Design 

 Fallstudien är kopplad till teori 
 

 Inte genomförd vid denna 
studie 

Reliabilitet 

Samma resultat ska 
kunna uppnås vid 

upprepade 
mätningar 

 Använda regelverk 
för fallstudier 
 
 

 Utveckla en databas 
för fallstudier 

Datainsamling 

 En konsekvent uppsättning 
inledande frågor har används 
vid samtliga semi-
strukturerade intervjuer 

 Inte genomförd vid denna 
studie 

Dataanalys 
(1) 

Existerande 

ramverk 

(3) Struktur 

och 

dimenioner 

Litteraturstudie 

Fallstudie 

(2) Empiri 

utvärderings-

kriterier 

(4) Aggregering 

och  

normalisering 

(6) 

Leverantörs-

segmentering  

(5) Resultat av 

tillämpande 

teori 
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I Tabell 2 definieras fyra trovärdighets begrepp: Begreppsvaliditet, Intern validitet, 

Extern validitet och Reliabilitet. Tabellen är översatt från Yin (1998) som presenterar 

tillämpningar som kan tas vid en fallstudie för att säkerställa studiens trovärdighet. 

Denna studie har vidtagit tre åtgärder för att höja studiens begreppsvaliditet; (1) ett 

flertal intervjuer har genomförts med både inköpare och stakeholders vid fallföretaget, 

för att undersöka flera arbetsrollers syn på problemområdet; (2) intervjuerna spelades 

in för att vid analys transkriberas, således gjordes all primär data från intervjuer 

tillgänglig under studiens samtliga analyser; (3)  studien har granskats genom hela 

arbetsprocessen av två externa parter, handledare vid högskolan och kontaktperson vid 

fallföretaget, som med sin kritik tillsett att studien håller hög standard. Ytterligare fyra 

åtgärder har tagits för att höja studiens interna validitet; (1) mönster mellan insamlad 

empiri och teori har identifierats genom analyser; (2) studien är väl refererad för att 

styrka dess olika påståenden; (3) Författarna har förhållit sig kritiska till valda metoder 

genom att presentera både för och nackdelar med metodvalen; (4) det finns en 

genomarbetad logik bakom studiens modeller. För att höja studiens externa validitet har 

empiri från fallstudien kopplats till teori, för att erhålla en generaliserbarhet. Studien 

har använt sig av samma uppsättning inledande frågor vid samtliga semi-strukturerade 

intervjuer för att höja intervjuernas reliabilitet.
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studiens syfte om att bidra 

med kunskap gällande leverantörssegmentering inom indirekta tjänsteinköp. Således 

ges teoretisk grund även till studiens mål om att upprätta ett verktyg, samt till de 

formulerade frågeställningarna. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teoretiskt 
ramverk 

I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara de två 

frågeställningarna om utvärderingskriterier och leverantörssegmentering. I Figur 6 

beskrivs kopplingen mellan studiens frågeställningar och den teori som används. Figur 

6 illustrerar det teoretiska ramverket som en konstruktion, där frågeställningarna bygger 

på varandra. Teorin till första frågeställningen utgör även den teoretiska grunden som 

den andra frågeställningen sedan baseras på. 

 

Figur 6: Koppling mellan frågeställningar och teori. 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka kriterier bör 

användas för att utvärdera leverantörer inom indirekta tjänsteinköp?” beskrivs olika 

teoretiska ramverk av kriterier och specifikationer att överväga vid utvärdering av en 

leverantör. Samtliga kriterier studeras för att med större sannolikhet identifiera kriterier 

lämpliga för leverantörer vid indirekta tjänsteinköp. 

För den andra frågeställningen “Hur kan en leverantörssegmentering ske baserat på 

utvalda kriterier anpassade för indirekta tjänsteinköp?” studeras 

leverantörssegmentering för att erhålla en teoretisk grund. Detta för att beskriva de olika 

element inom en segmentering som måste övervägas och för att få en generell förståelse 

för hur en segmentering kan gå till. De teoretiska områdena som studerats är: Struktur 

och dimensioner, Aggregering och normalisering vid leverantörssegmentering och 

Multi-Criteria Decision-Making Methods (förkortas fortsättningsvis MCDM-metoder). 

2. Hur kan en leverantörssegmentering ske baserat på 

utvalda kriterier anpassade för tjänsteinköp? 

1. Vilka kriterier bör användas för att utvärdera 

leverantörer vid indirekta tjänsteinköp?  

KRITERIER VID 

LEVERANTÖRSUTVÄRDERING 

STRUKTUR OCH 

DIMENSIONER 
MCDM- METODER 

LEVERANTÖRSSEGMENTERING 

AGGREGERING 

OCH 

NORMALISERING 
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Dessa teoretiska områden utgör grunden till att kunna besvara andra frågeställningen 

med avsikt att uppfylla studiens syfte och mål. 

3.2 Kriterier vid leverantörsutvärdering 
Tidigare forskning visar på en avsaknad av enhetlighet kring vilka kriterier som bör 

användas för att utvärdera leverantörer (Dey, Bhattacharya & Ho, 2015). I denna studie 

granskades därför ett flertal existerande ramverk inom teorin för att undersöka vilka 

kriterier som är återkommande. Tre ramverk valdes ut till studiens teoretiska underlag 

gällande utvärderingskriterier från artiklar skrivna av Rezaei, Wang och Tavasszy 

(2015), Dey et al. (2015) och Osiro, Lima-Junior och Carpinetti (2014). Dessa ansågs 

representativa för samtliga granskade ramverk, eftersom dessa innehöll kriterier som 

var återkommande, dvs. kriterier som även återfanns i flera andra ramverk. Kriterierna 

i dessa tre ramverk stöds även av flera källor som granskades vid studiens 

litteratursökning. Alla kriterier benämns vidare på originalspråket engelska för att 

bibehålla kriteriernas ursprungliga innebörd. De tre ramverken som valts ut till studien 

presenteras i Tabell 3, ramverken är uppdelade i huvudkriterier och underkriterier. 

Överensstämmande mellan ramverken Dey et al. (2015) och Osiro et al. (2014) är 

kriterier för att utvärdera leverantörers prestation. Exempelvis innehåller dessa ramverk 

kriterier som avser leverantörers prestation inom leveranssäkerhet ‘delivery 

performance’ respektive ‘logistic performance’. Ramverket Rezaei et al. (2015) 

innehåller istället kriterier som benämns ‘delivery’ och ‘lead time’, således är det främst 

benämningen som skiljer ramverken åt. Leverantörer som presterar väl har en positiv 

inverkan på kundföretagets resultat (Dey et al., 2015). Det är således önskvärt att 

utveckla leverantörers möjlighet att prestera väl. För att detta skall vara möjligt måste 

kundföretaget först utvärdera hur leverantörerna presterar i nuläget (Dey et al., 2015). 

Återkommande i alla de tre utvalda ramverken är kriterier som avser att utvärdera 

leverantörer i kapabilitet. Exempelvis ‘organizational capability’ (Rezaei et al., 2015; 

Dey et al., 2015) som syftar till den kapabilitet som avser leverantörens organisatoriska  

egenskaper och förmågor; och ‘technical capability’ (Rezaei et al., 2015; Osiro et al., 

2014) som syftar till den kapabilitet som avser leverantörens tekniska förmågor. 

Definitionen av en leverantörs kapabilitet enligt Rezaei och Ortt (2012, s. 4598) 

översätts av författarna som:“... en komplex sammansättning av färdigheter och samlad 

kunskap, som utövas genom organisatoriska processer som gör det möjligt för en 

leverantör att samordna aktiviteter och utnyttja sina tillgångar i olika funktioner som 

är viktiga för kundföretaget”. Kapabilitet syftar alltså till leverantörens förmåga att 

utföra och uppfylla det som efterfrågas av kundföretaget. Att utvärdera en leverantörs 

kapabilitet gör det möjligt att ta hänsyn till både kriterier som går att mäta och kriterier 

som kräver subjektiv bedömning, dvs. kvantitativa och kvalitativa variabler (Dey et al., 

2015). Enligt Wynstra, van Weele och Weggemann (2001) och Krause, Pagell och 

Curkovic (2001) är kriterier som utvärderar kapabilitet det viktigaste att ta hänsyn till 

vid leverantörsutveckling. 
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Tabell 3: Existerande ramverk av kriterier 

(Rezaei et al., 2015) (Dey et al., 2015) (Osiro et al., 2014) 

Huvudkriterier              Underkriterier Huvudkriterier          Underkriterier  Huvudkriterier           Underkriterier 
Technical 

capability 
 
 

Product quality 
capability 

Delivery capability 
 
 

Intangible 
capability 
 

Service capability 
 
 

Financial/Cost 
capability 

Sustainable 
capability 
 
 
 

Organizational 
capability 
 
 

Willingness to 
improve 
performance 

Willingness to 
share information 
 

Willingness to rely 
on each other 

Willingness to get 
involved in long-
term relationship 

Industry knowledge 

Design capability 
Supplier process capability 
Technology monitoring 

Quality 
Reliability of product 

Geographic location/proximity 
Delivery 
Reserve capacity 

Reputation & position in industry 
Labor relations record 
Amount of past business 

Repair service 
After sales support  
Training aids 

Financial position 
Price/cost 

Hazardous air emissions management 
Hazardous waste management 
Environmentally friendly product packaging 
Recycling & reverse logistics program 
Pollution reduction capability 

Management & organization 
Human resource management 
Market sensing 
Operational controls 

Commitment to continuous improvement 
in product & process  
Supplier’s effort in eliminating waste   

Honest & frequent communications/ 
communication openness  
Openness   

Mutual respect & honesty 
Ethical standards 

Long-term relationship   
Commitment to quality 
Relationship closeness   
Willingness to invest in specific 
equipment   
Prior experience with supplier 

Technology development 

Innovation 
Production facilities & capacity 
 

Ease of maintenance design 
Contribution to the production 

Profit impact of supplier 
Packaging ability 
Lead time 

Performance awards 
Performance history 
 

Follow-up 
Supplier’s order entry &  
invoicing system including EDI 

Cost reduction program 
Cost control 

Availability of clean technologies 
Public disclosure of environmental record 
ISO 14000 & 14001 certification 
Environmental health & safety 
Impact on energy utilization 

Customer linking 
Communication system 
Desire for business 
Warranties & claims 

Supplier’s effort in promoting JIT principles   
Willingness to integrate supply chain 
management relationship  

Willingness to share information, ideas, 
technology, & cost savings  
Open to site evaluation   

Impression 
Dependency   

Reciprocal arrangements   
Willingness to co-design & participate in  
new product development  
Bidding procedural compliance 
Consistency & follow-through 

Quality 

performance 
 
 
 
 
 
 

Delivery 
performance 
 
 
 

Cost 
performance 
 
 
 

Organizational 
capability 
 
 
 
 
 
 

Environmental 
practices 
 
 
 
 

Social practices 
 
 

Risk 
management 
practices 

Compliance with quality / specification 

Continuous quality improvement 
Corrective & preventive action system 
Quality accreditation & audit 
Quality data & reporting 
Specification flexibility 
Service quality (tangible, assurance,  
reliability, responsiveness, empathy)  

Compliance with due date 
Delivery reliability 
Order to delivery lead time 
Delivery flexibility 
Delivery performance during emergency 

Appropriateness of the materials price  
to the market price 
Competitiveness of cost 
Cost reduction capability & effort 
Open book costing (i.e., costing transparency) 

Image 
Financial stability 
Management quality 
Past performance 
Flexibility in adapting to change 
State of art technology 
Innovative & learning organization 
Human resource quality 

Consideration of environmental  
factors in design 
Consideration of environmental  
factors in production 
Consideration of environmental  
factors in distribution & packaging 

Ethical policy 
CSR activities 
Safety practices 

Risk management practices in production 
Business risk management 
Resilient supply chain  

Financial 
performance 

Logistic 
performance 
 
 
 

Organizational 
& cultural 
factors 
 
 
 
 
 

Quality 
management & 
improvement 
 
 

Sustainability 
 
 
 

Technological 
capability 
 
 
 
 

Trust & 
information 
sharing 

 

Financial capability 
Price 

Delivery 
Flexibility 
Geographical location 
Reserve capacity 
Service level 

Compatibility of 
organizational cultures 
Competitive pressure 
Evaluation & certification 
system   
Organization & 
management   
Supplier strategic objective 
Training & education 

Commitment to improvement 
& cost  reduction   
Problem resolution 
Product quality 
Warranty & after sales support 

Environmental effects & 
preventive actions 
Reputation for integrity 
Work safety & labor health 

Design & development 
capabilities 
Process/manufacturing 
capability 
Technological capability 
Asset specificity 

Ease of communication 
Long-term relationship 
Reciprocal arrangement 
Top management support 
Trust 
Willingness to share 
information 
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De mest använda kriterierna i vetenskapliga artiklar är kvalitet, leverans och 

pris/kostnad (Ho et al., 2010). Utöver de vanligaste kriterierna har Rezaei et al. (2015) 

uppmärksammat vikten av att utvärdera leverantörers vilja. Både Rezaei et al. (2015) 

och Osiro et al. (2014) använder kriterier som avser att utvärdera leverantörens vilja. 

Exempelvis benämner de leverantörens vilja att dela information ‘willingness to share 

information’ respektive ‘trust & information sharing’. Definitionen av en leverantörs 

vilja enligt Rezaei och Ortt (2012, s. 4598) översätts av författarna som: “… förtroende, 

engagemang och motivation att engagera sig i en (långsiktig) relation med ett 

kundföretag”. Leverantörers vilja blir således viktig att utvärdera då en hög vilja från 

leverantören är en förutsättning för långsiktiga relationer (Krause, Handfield & Tyler, 

2007) och hur leverantörsutvecklingen kan bedrivas (Rezaei et al., 2015). 

3.3 Leverantörssegmentering 
I detta avsnitt tas teori upp gällande vilken struktur och vilka dimensioner som används 

vid leverantörssegmentering i tidigare forskning. Vidare presenteras teori angående 

aggregering och normalisering vid leverantörssegmentering och slutligen presenteras 

teori kring MCDM-metoder. 

3.3.1 Struktur och dimensioner 
Kraljic (1983) introducerade den första övergripande segmenteringsmodellen för inköp 

(Gelderman & van Weele, 2003). Modellen innehåller en matris som segmenterar 

produkter baserat på två dimensioner: ‘profit impact’ och ‘supply risk’. Dimensionerna 

utgör matrisens ‘Y-’ respektive ‘X-axel’ från ‘låg’ till ‘hög’ (Gelderman & van Weele, 

2003; Rezaei & Ortt, 2013). Resultatet är en 2x2 matris som segmenterar i fyra 

kategorier: ‘bottleneck’, ‘non-critical’, ‘leverage’ och ’strategic items’ (Gelderman & 

van Weele, 2003). Kraljics matris illustreras i Figur 7. Det har riktats kritik mot Kralijcs 

modell, då den anses vara för ofullständig för att kunna användas i praktiken eftersom 

den inte tar hänsyn till leverantörens perspektiv (Gelderman & van Weele, 2003) och 

det faktum att det inte beskrivs hur dimensionerna mäts i praktiken (Day, 1986). 

 

Figur 7: Kraljics matris (1983). 

Baserat på Kraljics matris har flera två-dimensionella modeller för 

leverantörssegmentering presenterats genom åren (Rezaei & Ortt, 2013). 

Matrisstrukturen återanvänds fortfarande, men med andra typer av dimensioner. I 
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Tabell 4 presenteras sju par dimensioner som används i tidigare studier gällande 

leverantörssegmentering (Rezaei & Ortt, 2013). 

Tabell 4: Dimensioner genom tiderna 

Forskare Dimensioner för leverantörssegmentering 

Kraljic (1983) 

Olsen & Ellram (1997) 

Bensaou (1999) 

Kaufman et al. (2000) 

Svensson (2004) 

Halikas et al. (2005) 

Rezaei & Ortt (2012) 

Osiro et al. (2014) 

‘Profit impact’ & ‘Supply risk’ 

‘Difficulty of managing the purchase situation’ & ‘Strategic importance of the purchase’ 

‘The supplier’s specific investment’ & ‘Buyer’s specific investments’ 

‘Technology’ & ‘Collaboration’  

‘Supplier’s commitment’ & ‘The importance of the commodity’ 

‘Supplier dependency risk’ & ‘Buyer dependency risk’ 

‘Capabilities’ & ‘Willingness’ 

‘Short-term delivery performance’ & ‘Long-term potential for partnership’ 

 

Det som kan utläsas av Tabell 4 är att de tidiga dimensionerna endast såg till 

kundföretagets perspektiv. Under 2000-talet har dimensioner istället utformats till att 

se till både leverantören och kundföretaget. Gelderman & van Weele (2003) hävdar att 

en leverantörssegmentering måste ta hänsyn till både kundföretaget och leverantören 

för att kunna användas som grund till ett långsiktigt strategiskt arbete. I dimensionerna 

kan sedan kriterier underordnas för att representera den sammanlagda utvärderingen av 

kriterier. Eftersom varje dimension representerar ett flertal kriterier, tyder det på att fler 

än två kriterier måste tas hänsyn till när man mäter och segmenterar sina leverantörer 

(Rezaei & Ortt, 2013). 

3.3.2 Aggregering och normalisering vid 
leverantörssegmentering 

För att en leverantör skall segmenteras, måste denna utvärderas med hänsyn till ett urval 

kriterier i en dimension (Rezaei et al., 2015). Leverantören kan då tilldelas poäng 

baseras på hur leverantören utvärderas inom ett urval kriterier i en dimension (Rezaei 

et al., 2015). Ett poäng kan erhållas genom att använda en numerisk poängskala, 

exempelvis ‘1’ till ‘5’ där ‘1’ är mycket lågt och ‘5’ är mycket högt (Rezaei et al., 2015). 

För att ta hänsyn till flera kriterier inom en dimension måste en aggregering utföras av 

de poäng som en leverantör tilldelats. Exempelvis; en leverantör utvärderas i kriteriet 

‘delivery’, vid utvärderingen framgår det att leverantören alltid levererat i tid och blir 

således tilldelad ‘5’ poäng. När ett poäng är fastställt kan en aggregering ske enligt 

(Rezaei et al., 2015; Rezaei & Ortt, 2013): 

Formel 1 

𝑆𝑖
𝐷 = ∑ 𝑣𝑛

𝐷

𝑁

𝑛=1

𝑎𝑖𝑛
𝐷  
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Där 𝑆𝑖
𝐷 är det aggregerade värdet för leverantören (i) inom dimensionen (D). N och n 

är antalet kriterier som skall aggregeras, 𝑣𝑛
𝐷 är vikten av ett kriterium som kan erhållas 

genom att tillämpa en MCDM-metod (Rezaei et al., 2015), 𝑎𝑖𝑛
𝐷  är leverantörens erhållna 

poäng i detta kriterium (Rezaei et al., 2015; Rezaei & Ortt, 2013). För att erhålla ett 

aggregerat värde mellan ‘0’ och ‘1’, oavsett vilken numerisk skala som används för att 

poängsätta en leverantör, måste ett aggregerat värde normaliseras, vilket enligt Rezaei 

et al. (2015) beräknas: 

Formel 2 

𝐿𝑁𝑉𝑖
𝐷 =

𝑆𝑖
𝐷 − min{𝑎}

max{𝑎} − min{𝑎}
 

 

Där 𝐿𝑁𝑉𝑖
𝐷 är leverantörens normaliserade värde i en dimension, 𝑆𝑖

𝐷 är det aggregerade 

värdet beräknat med Formel 1 samt den numeriska skalans minimala och maximala 

värde är min{a} respektive max{a}. 

3.3.3 MCDM-metoder 
Beslutsfattande är ett kritiskt moment och blir desto mer komplex då flera kriterier 

måste tas hänsyn till. I dessa fall kan ‘Multi-criteria decision analysis’ (MCDA) 

användas (Jato-Espino, Castillo-Lopez, Rodriguez-Hernandez & Canteras-Jordana, 

2014). Flera metoder för att utföra en sådan analys har tagits fram av tidigare forskning 

och kallas ‘Multi-criteria decision-making methods’ (MCDM-metoder) (Jato-Espino et 

al., 2014). Två metoder som används för att lösa MCDM-problem är ‘analytic hierarchy 

process’ (AHP) (Saaty, 1980) och ‘best-worst method’ (BWM) (Rezaei, 2015). 

Analytic hierarchy process (AHP)  

Den populäraste av alla MCDM-metoder är Analytic hierarchy process (AHP) (Rezaei, 

2015), den är utformad för att hantera en eller flera beslutfattares rationella och intuitiva 

preferenser för att ta det bästa beslutet med hänsyn till flera kriterier. Detta utförs genom 

att parvis jämföra relevanta kriterier som därefter går att rangordna och således erhålls 

information om hur dessa skall prioriteras (Saaty & Vargas, 2012). 

Saaty (1980) presenterade genomförandet av AHP i fyra övergripande steg: (1) 

problemstrukturering, (2) parvisa jämförelser, (3) konsistenskontroll och (4) beräkning 

av prioriteringar. 

Steg 1: Problemstrukturering 

En problemstrukturering innebär att problemet delas upp i mindre delar för att kunna 

analysera en del i taget. Problemet illustreras då som en hierarkisk struktur, med 

beslutsmålet överst i nivå 1. I understående nivåer finns de kriterier som påverkar 

beslutet. I nivå 2 ordnas huvudkriterier som sedan förgrenas ned till nivå 3, där specifika 

underkriterier formuleras (Saaty, 1980). Figur 8 visar ett exempel på hur en 

kriteriehierarki kan se ut. 
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Figur 8: Exempel på ett hierarkisystem (baserad på Saaty & Vargas, 2012, s. 163). 

Steg 2: Parvisa jämförelser 

De parvisa jämförelserna utgör data för processen. Där jämförs först alla 

huvudkriterier parvis, med avseende till beslutsmålet dvs. vilket huvudkriterium som 

anses vara viktigast med hänsyn till beslutsmålet. Därefter jämförs de underkriterier 

som ingår i samma huvudkriterium parvis (Saaty & Vargas 2012). 

En diskret numerisk skala från ‘1’ till ‘9’ används vid de parvisa jämförelserna. ‘1’ 

syftar till att kriterierna är lika viktiga, ‘9’, vilket är det maximala avståndet mellan två 

kriterier, syftar till att det ena kriteriet är extremt mycket viktigare än det andra. Skalan 

‘
1

9
’ till ‘1’ används som inversen till alla parvisa jämförelser, där ‘

1

9
’ syftar till att det 

ena kriteriet inte alls är lika viktigt som det andra. Den parvisa jämförelsen görs i en 

matris, med storleken 𝑛 × 𝑛, där n är antalet kriterier som jämförs. Detta resulterar i 

matrisen 

𝐴 = (

𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22

⋯ 𝑎1𝑛

⋯ 𝑎2𝑛

⋮ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2

⋱ ⋮
… 𝑎𝑛𝑛

) 

Ett exempel för matrisen A vid 𝑛 = 3, illustreras i Tabell 5. De cellerna markerade med 

grått i matrisens diagonal (𝑎11 , 𝑎22, … , 𝑎𝑛𝑛), är alltid 1 för alla matriser.  

Tabell 5: AHP matris för 𝑛 = 3 

 Kriterium 𝐴 Kriterium 𝐵 Kriterium 𝐶 

Kriterium 𝐴 1 5 7 

Kriterium 𝐵 1/5 1 3 

Kriterium 𝐶 1/7 1/3 1 

 

Beslutsmål 

Huvudkriterium A Huvudkriterium C 

Underkriterium A 

Underkriterium B 

Underkriterium C 

Underkriterium A 

Underkriterium B 

Underkriterium A 

Underkriterium B 

Huvudkriterium B 

Nivå 1 

Nivå 2 

Nivå 3 
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För alla AHP matriser gäller ett bilateralt förhållande, vilket innebär att om 𝑎𝑖𝑗  visar 

den relativa preferensen av kriterium i mot kriterium j, där i avser raden från ett 

kriterium och 𝑗 avser kolumnen av ett kriterium i en matris, så är 𝑎𝑖𝑗 =
1

𝑎𝑗𝑖
 (Rezaei, 

2015). Exempelvis i Tabell 5 anses kriterium 𝐴 vara 5 gånger viktigare eller mer 

betydelsefull än kriterium 𝐵, således är kriterium 𝐵 
1

5
 så viktig som kriterium 𝐴. Detta 

bilaterala förhållande innebär att antalet parvisa jämförelser som behöver utföras är 
𝑛(𝑛−1)

2
 (Saaty & Vargas, 2012).  

Steg 3: Konsistenskontroll 

Därefter utförs en konsistenskontroll av matrisen. För att matrisen skall vara konsistent 

gäller 𝑎𝑖𝑘 × 𝑎𝑘𝑗 = 𝑎𝑖𝑗  ∀𝑖, 𝑗 (Rezaei, 2015) om 𝑎𝑖𝑘  representerar den relativa 

preferensen av kriterium i mot kriterium k och 𝑎𝑘𝑗 med samma relativa förhållande för 

kriterium k mot kriterium j samt att detta även gäller för 𝑎𝑖𝑗  för kriterium i och j (Saaty 

& Vargas, 2012).  

För att kontrollera att detta förhållande uppfylls måste matrisens konsistenskvot (𝐶𝑅) 

beräknas enligt 

Formel 3 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

𝐶𝐼 är jämförelsematrisens ‘consistency index’ och 𝑅𝐼 står för ett ‘random index’, 

slumpmässigt index, och är ett medelvärde av ‘consistency index’ (Saaty & Vargas, 

2012). 𝑅𝐼 kan hittas i existerande index, ett sådant index presenteras i Tabell 6.   

Tabell 6: Slumpmässigt index, RI (Saaty & Vargas, 2012) 

𝑛 3 4 5 6 7 8 9 

 𝑅𝐼 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 

 

𝐶𝐼 beräknas enligt 

Formel 4 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 −  𝑛

𝑛 − 1
 

𝜆𝑚𝑎𝑥 är matrisens största egenvärde. 

För att matrisen ska vara konsistent gäller att 𝐶𝐼 = 0, således även 𝐶𝑅 = 0 eftersom. 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑛. 

Om 𝐶𝑅 > 0 innebär det att jämförelsematrisen är inkonsistent. En jämförelsematris 

med mer än fyra element bör inte ha en konsistenskvot som överstiger 0,1 (Saaty, 1994).  
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Steg 4: Beräkning av prioriteringar 

När en konsistent jämförelsematris är konstruerad kan prioriteringen beräknas. Detta 

görs i två steg, först genom att radvis summera jämförelsematrisens cellvärden enligt  

Formel 5 

𝑟𝑖 =  ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑗

 

Där 𝑟𝑖  är summan av rad i och 𝑎𝑖𝑗  är den parvisa jämförelsen mellan rad i och j. 

Nästa steg i beräkningen är att normera radernas summa. Det görs genom att dividera 

varje enskild radsumma med summan av alla rader enligt  

Formel 6 

𝑝𝑖 =
𝑟𝑖

∑ 𝑗𝑟𝑗
 

där 𝑝𝑖  står för i elementets normerade prioritering, dvs. den lokala vikten för kriterium 

i, i matrisen 𝐴 (Saaty, 2012). Lokala vikter för matrisen 𝑛 = 3 (Tabell 5) beräknas 

enligt Tabell 7. 

Tabell 7: Radsumma och lokala vikter för kriterier i Tabell 5 

 Kriterium 𝐴 Kriterium 𝐵 Kriterium 𝐶 𝑟𝑖  𝑝𝑖 

Kriterium 𝐴 1 5 7 13 0,69 

Kriterium 𝐵 1/5 1 3 4,2 0,23 

Kriterium 𝐶 1/7 1/3 1 1,48 0,08 

   Summa 18,68 1 

 

Slutligen multipliceras den lokala vikten av ett underkriterium med den lokala vikten 

av det huvudkriterium i vilken den ingår, för att erhålla en total vikt av ett 

underkriterium. Således kan vikten av alla variabler i nivå 3 beräknas. 

Best Worst Method 

Best Worst Method (BWM) är en av de senare MCDM-metoderna och är baserat på en 

vanlig AHP (Rezaei, 2015). BWM används för att lösa MCDM-problem, dvs. problem 

som avser att hantera ett antal alternativ med hänsyn till ett urval kriterier (Rezaei, 

2015). BWM utförs genom att, likt AHP, utföra parvisa jämförelser från de kriterier som 

identifierats som det mest viktiga, ‘best’, och det minst viktiga, ‘worst’, till alla kriterier 

(Rezaei, 2015).  

BWM-metoden är uppdelad i fem steg (Rezaei, 2015): (1) bestäm ett urval kriterier, (2) 

bestäm kriterierna ‘best’ och ‘worst’, (3) bestäm preferensen av kriteriet ‘best’ i 

förhållande till alla kriterier, (4) bestäm preferensen av alla kriterier i förhållande till 



Teoretiskt ramverk 

21 

kriteriet ‘worst’, (5) hitta de optimala vikterna, (6) konsistenskontroll. 

 

Steg 1: Bestäm ett urval kriterier 

Ett antal beslutskriterier övervägs (𝑘1𝑘2 … , 𝑘𝑛) och fastställs (Rezaei, 2015). Detta 

avser alla de kriterier som i kommande steg skall jämföras. 

Steg 2: Bestäm kriteriet ‘best’ och ‘worst’ 

Kriteriet ‘best’, dvs. det viktigaste och kriteriet ‘worst’, dvs. det minst viktiga 

identifieras bland urvalet kriterier; 𝑘1𝑘2 … , 𝑘𝑛. Detta utförs utan några parvisa 

jämförelser och utses av en eller flera beslutsfattares intuitiva bedömning (Rezaei, 

2015). 

Steg 3: Bestäm preferensen av kriteriet ‘best’ i förhållande till alla kriterier 

Detta erhålls av att parvis jämföra kriteriet ‘best’ mot alla kriterier, genom att använda 

en diskret numeriska skala från 1 till 9, där ‘1’ syftar till att kriterierna är lika viktiga 

och ‘9’ till att ett kriterium är extremt mycket viktigare än det andra (Rezaei, 2015). 

Således erhålls vektorn ‘Best-to-Others’: 

𝐴𝐵 = (𝑎𝐵1𝑎𝐵2 … , 𝑎𝐵𝑛) 

Där 𝑎𝐵𝑗  visar preferensen av kriteriet ‘best’,  𝐵, över kriterium 𝑗. Det gäller att 𝑎𝐵𝐵 =

1, eftersom likt AHP, betecknar detta att preferensen av kriterium 𝐵 över samma 

kriterium 𝐵 (Rezaei, 2015). Exempelvis vid ett urval tre kriterier; 𝑘1, 𝑘2 och 𝑘3, där 𝑘1 

är kriteriet ‘best’, kan 𝑎𝐵𝐵 = 1, 𝑎𝐵2 = 3 och 𝑎𝐵3 = 8. Ett exempel på en parvis 

jämförelse mellan kriterium 𝑘1 och alla  kriterier i ett urval som erhåller vektor 𝐴𝐵, 

illustreras i Tabell 8. 

Tabell 8: Parvisa jämförelser mellan kriteriet 𝑘1, ‘best’, och alla kriterier enligt BWM  

Kriterium 𝑘1 𝑘2 𝑘3 

Kriterium ‘best’ 𝑘1 1 3 8 

 

Steg 4: Bestäm preferensen av alla kriterier i förhållande kriteriet ‘worst’ 

Detta erhålls av att parvis jämföra alla kriterier mot kriteriet ‘worst’, genom att använda 

samma skala från 1 till 9, som beskrivet i steg 3 (Rezaei 2015). Således erhålls vektorn 

‘Others-to-Worst’: 

𝐴𝑊 = (𝑎1𝑊𝑎2𝑊 … , 𝑎𝑛𝑊) 

Där 𝑎𝑗𝑊  visar preferensen av kriterium 𝑗, över kriteriet ‘worst’ 𝑊. Det gäller även att 

𝑎𝑊𝑊 = 1, då detta visar preferensen av kriterium 𝑊 över samma kriterium 𝑊 (Rezaei, 

2015). Med samma exempel som ovan och samma urval kriterier; ; 𝑘1, 𝑘2 och 𝑘3, där 

𝑘3 är kriteriet ‘worst’, kan 𝑎1𝑊 = 8, 𝑎2𝑊 = 5 och 𝑎𝑊𝑊 = 1. Ett exempel på en parvis 

jämförelse mellan alla kriterier i ett urval som erhåller vektor 𝐴𝑊, illustreras i Tabell 

9. 
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Tabell 9: Parvisa jämförelser mellan alla kriterier och kriteriet 𝑘3, ‘worst’, enligt 
BWM 

Kriterium Kriterium 

‘worst’ 𝑘3 

𝑘1 8 

𝑘2 5 

𝑘3 1 

 

Steg 5: Hitta de optimala vikterna 

För att erhålla de optimala vikterna (𝑣1
∗, 𝑣2

∗, … , 𝑣𝑛
∗) för hela urvalet kriterier, gäller  

𝑣𝐵

𝑣𝑗
=

𝑎𝐵𝑗  och 
𝑣𝑗

𝑣𝑊
= 𝑎𝑗𝑊  för varje parvis jämförelse 

𝑣𝐵

𝑣𝑗
 och 

𝑣𝑗

𝑣𝑊
 att. För att tillse dessa 

förhållanden för alla 𝑗 söks en lösning där den maximala absolutdifferensen minimeras 

för alla 𝑗 (Rezaei, 2015). Med hänsyn till samtliga förhållanden kan följande problem 

formuleras (Rezaei, 2015): 

Problem 1 

𝑚𝑖𝑛 𝜉 
 𝑠. 𝑡 

|
𝑣𝐵

𝑣𝑗
− 𝑎𝐵𝑗| ≤ 𝜉, för samtliga 𝑗 

|
𝑣𝑗

𝑣𝑊
− 𝑎𝑗𝑊| ≤ 𝜉, för samtliga 𝑗 

∑ 𝑣𝑗 = 1

𝑗

 

𝑣𝑗 ≥ 0, för samtliga 𝑗 

 

Genom att lösa optimeringsproblemet erhålls de optimala vikterna (𝑣1
∗, 𝑣2

∗, … , 𝑣𝑛
∗) och 

𝜉∗ (Rezaei, 2015). 

Steg 6: Konsistenskontroll 

För att undersöka om de parvisa jämförelserna är utförda konsistent, gäller följande för 

BWM: En jämförelse är fullständigt konsistent när 𝑎𝐵𝑗 × 𝑎𝑗𝑊 = 𝑎𝐵𝑊  (Rezaei, 2015), 

vilket är fallet då 𝜉∗ = 0. Detta innebär, att för lägre värden av 𝜉∗ är jämförelserna mer 

konsistenta. För att kontrollera om en jämförelse är acceptabel beräknas 

konsistenskvoten (𝐶𝑅), vilket innebär att 𝜉∗ kontrolleras mot ‘konsistensindex’ (𝐶𝐼) i 

Tabell 10 enligt: 

Formel 7 

𝐶𝑅 =
𝜉∗

CI
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Tabell 10: Konsistensindex BWM (Rezaei, 2015) 

𝑎𝐵𝑊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

𝐶𝐼 (𝑚𝑎𝑥𝜉) 0,00 0,44 1,00 1,63 2,30 3,00 3.73 4,47 5,23 

 

Konsistensindex anger de maximala värdena för 𝜉, för 𝑎𝐵𝑊 ∈ {1,2, . . . , 9}, dvs. 

maximala värdet av 𝜉, för alla värden av den parvisa jämförelsen 𝑎𝐵𝑊 i den angivna 

numeriska skalan från ‘1’ till ‘9’ (Rezaei, 2015). 

 

När jämförelserna konstaterats vara acceptabla kan underkriteriernas faktiska vikter 

beräknas. För att erhålla de faktiska vikterna, måste hänsyn tas till både vikten av 

huvudkriterierna och vikten av underkriterierna. Detta görs genom att multiplicera den 

lokala vikten av underkriteriet med den lokala vikten av huvudkriteriet som denne 

underordnas. Således erhålls en faktisk vikt, kallad global vikt, för varje underkriterium 

(Rezaei et al., 2015). 
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4 Empiri och analys 
Först i kapitlet ges en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieföretaget 

VCC. Vidare besvaras frågeställning 1 genom två analysavsnitt. Först analyseras 

existerande ramverk av kriterier, hämtat från teoretiska ramverket, för att sedan 

presentera empiri kring utvärderingskriterier som därefter analyseras för att erhålla 

svar till första frågeställningen. Vidare besvaras frågeställning 2 genom fyra 

analysavsnitt. Först analyseras strukturen 2x2 matris och existerande dimensioner vid 

leverantörssegmentering, hämtat från teoretiska ramverket. Vidare presenteras en 

analys av aggregering och normalisering vid leverantörssegmentering. Sedan 

tillämpas teori gällande MCDM-metoderna AHP och BWM på VCC och denna 

tillämpning analyseras för att erhålla vilken metods resultat som bör användas vid 

studiens leverantörssegmentering. Slutligen presenteras en sammanfattande analys av 

leverantörssegmentering. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallstudien har genomförts vid Volvo Car Corporation (VCC) i Torslanda. VCC 

tillverkar personbilar i Sverige, Belgien och Kina. I Torslanda, Göteborg, finns VCCs 

huvudkontor, sluttillverkning, designcenter, produktutveckling, marknadsföring och 

administrativa funktioner för tillverkning i Europa. Fallstudien genomfördes vid en av 

de administrativa funktionerna för inköp, avdelningen för Indirect Purchasing (IDP).  

Avdelningen ansvarar bl.a. för inköp som tillgodoser VCCs fabriker i Torslanda, 

Skövde, Olofström och Gent, inom det som VCC benämner: ‘construction work’ och 

‘facilites management’. Inköpen ‘construction work’ avser inköp av bygg och 

entreprenadtjänster som exempelvis ut-/ombyggnationer av fabrik och kontor. 

‘Facilities management’ avser inköp av tjänster som tillser driften av VCCs fastigheter 

exempelvis diverse underhåll av fastigheter och landytor samt avfallshantering.  

Tjänsterna som köps in är ofta en del av ett projekt. Projekten varierar i storlek och 

komplexitet, vilket kan innebära allt från att bygga en ny fabrik till att renovera ett 

badrum. 

4.2    Kriterier vid leverantörsutvärdering 
För att besvara studiens första frågeställning ”Vilka kriterier bör användas för att 

utvärdera leverantörer inom indirekta tjänsteinköp?” genomfördes först en analys av 

tre existerande ramverk av utvärderingskriterier, som avser att utvärdera leverantörer. 

De tre existerande ramverken presenterades i studiens teoretiska ramverk i avsnitt 3.2, 

och analysen av dessa presenteras nedan i avsnitt 4.2.1. Baserat på resultatet från denna 

analys samlades empiri kring utvärderingskriterier in från VCC, vilket presenteras i 

avsnitt 4.2.2. Slutligen analyserades den insamlade empirin kring utvärderingskriterier 

och denna analys presenteras i avsnitt 4.2.3. 

4.2.1 Analys av existerande ramverk av utvärderingskriterier 
Analysen som presenteras i detta avsnitt består av en analys av de utvalda ramverken 

som presenterades i kapitlet kring teoretiskt ramverk, Tabell 3. Tre utvalda ramverk av 

kriterier analyserades för att sammanställa de kriterier som återfinns i alla tre 

ramverken. Detta gjordes för att hitta en form av enighet bland kriterier vilket Dey et 

al. (2015) anser saknas vid utvärdering av leverantörer. Av sammanställningen erhölls 
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ett nytt ramverk av kriterier som återfinns i Tabell 11. En mer detaljerad förklaring av 

samtliga kriteriers innebörd framgår i Bilaga 1. 

Tabell 11 illustrerar resultatet av analysen och hur denna är utförd. Analysen utfördes 

genom att granska ramverk av Rezaei et al. (2015), Dey et al. (2015) och Osiro et al. 

(2014). Vid analysen undersöktes vilka underkriterier som är överensstämmande, hur 

dessa bör grupperas samt hur grupperna skall definieras. Detta genomfördes i tre steg: 

Steg 1: Samtliga underkriterier granskades genom att systematiskt kontrollera om ett 

underkriterium i ett av ramverken återfinns eller visas antydan till i de andra ramverken. 

Kriterier som återfinns eller visas antydan till i minst två existerande ramverk valdes 

till det sammanställda ramverket. De underkriterier som valdes formulerades till det 

sammanställda ramverket, baserat på hur ett sådant kriterium är formulerat i de 

existerande ramverken. För att bäst beskriva ett underkriterium användes antingen en 

formulering från existerande ramverk eller så gjordes en omformulering. Ett 

underkriterium som är överensstämmande för alla ramverk illustreras genom tre 

kryssmarkeringar (‘X’) i Tabell 11.  

Steg 2: Underkriterier som avser att utvärdera samma område eller aspekt, exempelvis 

alla underkriterier som behandlar området ‘quality’, grupperades. Denna gruppering 

gjordes med hänsyn till hur liknande underkriterier grupperats i det tre utvalda 

ramverken, se Tabell 3 i avsnitt 3.2. Grupperingen utfördes för att möjliggöra hur dessa 

skall definieras. 

Steg 3: Varje grupp av underkriterier kategoriserades under ett huvudkriterium. 

Huvudkriterierna definierades genom att se till vad som är mest representativt för ett 

område eller aspekt som en grupp underkriterier avser. Huvudkriterierna återfinns i 

Tabell 11, som visar det sammanställda ramverket av utvärderingskriterier samt vilka 

av de tre ramverken som stödjer vilka utvärderingskriterier. Huvudkriterierna i Tabell 

11 är uppdelade i tre områden; först prestation, kapabilitet och slutligen en leverantörs 

vilja.  

Dey et al. (2015) anser att leverantörens prestation är viktig att utvärdera eftersom hög 

prestation kan ha en positiv inverkan på kundföretagets resultat. För att svara till detta 

avser fyra huvudkriterier, i det sammanställda ramverket i Tabell 11, att utvärdera 

leverantörers prestation: ‘delivery performance’, ‘financial performance’, ‘quality 

perfomance’ och ‘service performance’. Dey et al. (2015) och Osiro et al. (2014) 

kategoriserar underkriterier, som avser att utvärdera en leverantörs prestation inom 

leveranssäkerhet, under huvudkriterierna ‘delivery performance’ respektive ‘logistic 

performance’. De underkriterier som avser leverans, exempelvis ‘delivery’ och ‘lead 

time’ (Rezaei et al., 2015), har således kategoriserats under huvudkriteriet ‘delivery 

performance’ i det sammanställda ramverket i Tabell 11. Med liknande resonemang 

har även de andra underkriterierna som avser att utvärdera leverantörens prestation 

kategoriserats under huvudkriterierna ‘financial performance’, ‘quality performance’ 

och ‘service performance’. 
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Tabell 11: Analys av de tre ramverken av kriterier som presenterades i Tabell 3 i kapitlet kring teoretiskt ramverk 

Huvudkriterier Underkriterier Razaei et al. (2015) Dey et al., (2015) Osiro et al., (2014) 

Delivery performance Delivery X X X 

Lead-time X X  

Delivery flexibility  X X 

Geographic Location X  X 

Reserve capability X X X 

Delivery consistency X  X 

Financial performance Price X X X 

Cost reduction effort X X X 

Financial position X X X 

Quality performance Quality X X X 

Quality improvement effort  X X X 

Specification flexibility   X X 

Quality fulfillment X X  

Quality management system X X X 

Service performance After-sales support X  X 

Warranties & claims X X X 

Training aids X X  

Follow-up X X  

Organizational capability Company reputation X X  

 Performance history X X  

 Amount of past business X X  

 Human resource quality  X X X 

 Management quality X X X 

 Market sensing X X  

 Desire for business X  X 

 Competitive pressure  X X 

 CSR management system  X X 

Technical capability Design capability X  X 

 Capacity X  X 

 Innovation X X  

 Technology development X X X 

 Industry knowledge X X X 

 Willingness to invest in specific equipment X  X 

Environmental capability Environmental actions & considerations  X X 

 Environmental reputation  X  X 

 Environmental management system X  X 

Social capability Labor relations record  X X  

 Work safety & labor health X X X 

 Ethical policy & standards X X  

Trust & information sharing Communication system X  X 

 Honest & open communication X  X 

 Willingness to share information X X  

 Open to site evaluation X X X 

 Trust X X X 

 Impression X  X 

 Dependency X X  

 Reciprocal arrangements X  X 

Long-term relationship Willingness to get involved in a long-term relationship X  X 

 Relationship closeness X  X 

 Prior experience with supplier X X  

 Bidding compliance X X  
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Wynstra et al. (2001) och Krause et al. (2001) anser att kapabilitet är det viktigaste att 

ta hänsyn till vid leverantörsutvärdering, en anledning till detta kan vara att kriterier 

som utvärderar kapabilitet kan både avse kvantitativa och kvalitativa variabler (Dey et 

al. 2015). För att svara till detta avser fyra huvudkriterier, i det sammanställda 

ramverket i Tabell 11, att utvärdera leverantörers kapabilitet: ‘technical capability’, 

‘environmental capability’, ‘social capability’ och ‘organizational capability’. Dey et 

al. (2015) och Rezaei et al. (2015) kategoriserar underkriterier, som avser att utvärdera 

en leverantörs kapabilitet inom organisatoriska egenskaper och förmågor, under 

huvudkriteriet ‘organizational capability’. De underkriterier som avser organisatoriska 

egenskaper och förmågor har således kategoriserats under huvudkriteriet 

‘organizational capability’ i det sammanställda ramverket i Tabell 11. Med liknande 

resonemang har även de andra underkriterierna som avser att utvärdera leverantörens 

kapabilitet kategoriserats under huvudkriterierna ‘technical capability’, ‘environmental 

capability’ och ‘social capability’.  

Krause et al. (2007) anser att leverantörens vilja är viktig att utvärdera eftersom en hög 

vilja från leverantören är en förutsättning för långsiktiga relationer. För att svara till 

detta avser två huvudkriterier, i det sammanställda ramverket i Tabell 11, att utvärdera 

leverantörers vilja: ‘trust & information sharing’ och ‘long-term relationship’. Rezaei 

et al. (2015) och Osiro et al. (2014) kategoriserar underkriterier, som avser att utvärdera 

leverantörens vilja att dela information, under huvudkriterierna ‘willingness to share 

information’ och ‘trust & information sharing’. De underkriterier som avser att 

utvärdera leverantörens vilja att dela information har således kategoriserats under 

huvudkriteriet ‘trust & information sharing’, i det sammanställda ramverket i Tabell 

11. Med liknande resonemang har även de andra underkriterierna som avser att 

utvärdera leverantörens vilja kategoriserats under huvudkriteriet ‘long-term 

relationship’. 

Det slutgiltiga resultatet av analysen gällande underkriterier presenteras under 

huvudkriterierna; ‘delivery performance’, ‘financial performance’, ‘quality 

performance’, ‘service performance’, ‘organizational capability’, ‘technical capability’, 

‘social capability’, ‘environmental capability’, ‘trust & information sharing’, och ‘long-

term relationship’; i det sammanställda ramverket i Tabell 11. 

4.2.2 Empiri kring utvärderingskriterier 
Dey et al. (2015) och Kraljic (1983) påpekar att utvärderingskriterier måste anpassas 

till varje enskilt företag eftersom de har ett strategiskt syfte (Dey et al., 2015) och kan 

värderas annorlunda för olika företag (Kraljic, 1983). För att svara till detta har en 

insamling av empiri genomförts med avsikt att identifiera ett urval utvärderingskriterier 

till VCC. Detta utfördes för att undersöka vilka utvärderingskriterier som bör användas 

för att utvärdera leverantörer vid indirekta tjänsteinköp. 

För att anpassa utvärderingskriterierna till indirekta tjänsteinköp vid VCC användes det 

sammanställda ramverket i Bilaga 1, som underlag för den empiriska datainsamlingen. 

VCC fick välja ut de underkriterier som ansågs vara viktigast för att utvärdera 

leverantörer inom indirekta tjänsteinköp. De 17 utvalda underkriterierna presenteras 

nedan tillsammans med en sammanfattning av VCCs motivering. Detta struktureras i 

stycken, där varje stycke avser ett huvudkriterium presenterat i det sammanställda 

ramverket. 



Empiri och Analys  

28 

Delivery performance: 

‘Delivery’ & ‘Delivery consistency’ - Det är viktigt att leverantören levererar i tid. 

Eftersom VCC ofta köper in tjänster till större projekt kan en förändring i tidplanen 

orsakad av leverantören medföra komplikationer för projektet. Med samma 

resonemang är det viktigt att leverantören är konsekvent med att genomföra den tjänst 

som de blivit inköpta till att utföra. 

Financial performance: 

‘Price’ & ‘Cost reduction effort’ - Priset är en viktig faktor att utvärdera eftersom det 

är mot priset som inköparens prestation bedöms och i vilken grad denne kan hålla sig 

under det pris som budgeterats för tjänsten. Att leverantören arbetar regelbundet med 

att hitta kostnadsbesparingar ses som en styrka då det visar på en vilja att bli effektivare, 

vilket VCC anser kan vara gynnsamt på lång sikt. 

Quality performance: 

‘Quality’ & ‘Specification flexibility’ - En utvärdering av hur väl leverantören uppfyller 

den givna kravspecifikationen är viktigt för att garantera att den förväntade kvalitén 

uppnås. Eftersom tjänsteinköpen i flera fall avser projekt som är unika, förändras ofta 

kravspecifikationen under arbetets gång. Det är därför viktigt att leverantören är flexibel 

och kan hantera förändringar i kravspecifikationen. 

Organizational capability: 

‘Performance history’, ‘Company reputation’ & ‘Desire for business‘ - Tidigare 

prestationer och referenser anses vara viktiga att utvärdera, eftersom de kan ge en 

uppfattning vad leverantören är kapabel till. Det är även viktigt att se till leverantörens 

rykte, eftersom ett dåligt rykte kan påverka den offentliga profilen av VCC negativt. 

Att leverantören önskar att arbeta tillsammans med VCC är viktigt, eftersom en 

motvillig leverantör ofta medför att samarbete blir försvårat. 

Technical capability: 

‘Capacity’ & ‘Industry knowledge’ - De aktiviteter som tjänsteinköpen avser varierar 

ofta i storlek och komplexitet, det är därför viktigt att utvärdera om leverantören har 

förmåga att utföra tjänsten. 

Social capability: 

‘Environmenatal action & considerations’ - VCC arbetar med att förebygga 

miljöpåverkan i sina projekt, således är det viktigt att en leverantör som utför en tjänst 

i projektet också arbetar med förebyggande åtgärder för att minska miljöpåverkan. 

Environmental capability: 

‘Work safety & labor health’ - VCC arbetar ständigt med säkerheten på arbetsplatserna 

eftersom säkerhet är företaget viktigaste ledord. Det är således viktigt att en leverantör 

till VCC också arbetar med att säkerställa arbetsplatsens säkerhet. 

Trust & information sharing: 

‘Trust’, ‘Willingness to share information’ & ‘Reciprocal arrangements’ - För att VCC 

ska vilja arbeta långsiktigt med en leverantör är det viktigt att det finns en ömsesidig 

öppenhet och ärlighet. Det är också viktigt att leverantören är villig att dela med sig av 

information som kan gynna båda parterna, exempelvis att dela på kostnadsbesparingar. 
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Long-term relationship: 

‘Willingness to get involved in long-term relationship’ - För att VCC ska kunna arbeta 

långsiktigt med en leverantör är det viktigt att leverantören vill arbeta långsiktigt med 

VCC. Således är det viktigt att utvärdera leverantörens vilja att ingå i en långsiktig 

relation. 

VCC anser att vissa underkriterier, i det sammanställda ramverket (se Tabell 11), inte 

går att utvärdera gradvis och borde därför inte användas på samma sätt som de andra 

underkriterierna. Det framgår att dessa underkriterier idag är krav för att en leverantör 

skall få leverera till VCC och borde därför tas hänsyn till då en leverantör utvärderas. I 

det sammanställda ramverket benämns dessa underkriterier ‘quality management 

system’ och ‘environmental managment system’, vilka avser att utvärdera om en 

leverantör är certifierad inom exempelvis ISO9001 respektive ISO14001. Eftersom 

VCC är ISO9001 certifierade, krävs det att även deras leverantörer är det, därför måste 

detta krav tas hänsyn till vid en leverantörsutvärdering. Utöver ISO19001 kravet, har 

VCC krav på att leverantörer som levererar en tjänst som kan innebära en miljörisk 

även måste vara certifierade i ISO14001. Utöver dessa två underkriterier ansåg VCC 

att det fanns andra krav som deras leverantörer måste uppfylla, som inte avses av något 

kriterium i det sammanställda ramverket. Dessa kriterier är ‘VCC key terms’ och ‘terms 

of payment’, som måste accepteras av leverantören för att denne skall få leverera till 

VCC. ‘VCC key terms’ är VCC allmänna villkor och ‘terms of payment’ innefattar 

betalningsvillkor.  

4.2.3 Analys av empiri kring utvärderingskriterier 
I analysen av existerande ramverk av utvärderingskriterier togs ett sammanställt 

ramverk fram, se Tabell 11. Ett urval utvärderingskriterier i det sammanställda 

ramverket valdes av VCC för deras indirekta tjänsteinköp, vilket presenterades i 

empiriavsnittet 4.2.2. I detta avsnitt analyseras ovanstående empiri och svar erhålls till 

den första frågeställningen: ”Vilka kriterier bör användas för att utvärdera leverantörer 

vid indirekta tjänsteinköp?”. 

I empirin identifierades 17 underkriterier som VCC anser bör användas för att utvärdera 

deras leverantörer inom indirekta tjänsteinköp. I Tabell 12 presenteras de 17 

underkriterierna, med tillhörande huvudkriterier, som benämns “utvärderingskriterier 

vid indirekta tjänsteinköp” (förkortas fortsättningsvis UKITI). 

Det framgår att inget underkriterium som tillhör huvudkriteriet ‘service performance’ 

ingår i Tabell 12 eller presenteras i empirin. Detta eftersom VCC ansåg att området inte 

var nödvändigt att ta hänsyn till då det inte var relevant att utvärdera en leverantör inom. 

Detta ansågs inte relevant eftersom all service som är betydelsefull för VCC, hanteras 

av de villkor och avtal som görs för varje enskilt inköp. Således exkluderades alla 

underkriterier tillhörande ‘service performance’ vidare i studien. 
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Tabell 12: Utvärderingskriterier vid indirekta tjänsteinköp 

Huvudkriterier Underkriterier 

Delivery performance 
 

Financial performance 
 

Quality performance 
 

Organizational capability 
 
 

Technical capability 
 

Environmental capability 

Social capability 

Trust & information sharing 
 
 

Long-term relationship 

 

Delivery 
Delivery consistency  

Price 
Cost reduction effort 

Quality 
Specification flexibility 

Performance history 
Company reputation 
Desire for business 

Capacity 
Industry knowledge 

Environmental action & considerations  

Work safety & labor health 

Trust 
Willingness to share information 
Reciprocal arrangements 

Willingness to get involved in long-term 
relationship 

 

Utöver UKITI i Tabell 12 identifierades underkriterierna ‘quality management system’ 

och ‘environmental management system’ under empiriinsamlingen som krav, eftersom 

dessa krav måste uppfyllas dvs. att en leverantör måste vara certifierad inom ISO9001 

respektive ISO14001 för att få leverera till VCC. Ytterligare krav från VCC framgick i 

empirin i form av villkor, vilka benämns ‘VCC key terms’ och ‘terms of payment’ som 

måste accepteras av en leverantör för att få leverera tilll VCC. Kravkriterierna ISO9001, 

ISO14001, ‘key terms’ och ‘terms of payment’ bör således inte utvärderas på samma 

sätt som UKITI. Dessa bör istället lyftas ut och bedömas separat, eftersom dessa inte 

får förbises. Dessa krav benämns hädanefter som “kravkriterier”. Dessa kriterier går ej 

att bedöma gradvis och bör således vara ett krav som måste kontrolleras och vid 

infriande indikeras. Eftersom en gradvis bedömning inte kan utföras föreligger ett binärt 

förhållande, vilket innebär att ett kravkriterium endast kan bedömas i två möjliga 

tillstånd, ett där kravkriterierna är uppfyllda och ett där de inte är uppfyllda. Således 

bör information om en leverantör är certifierad inom ISO9001 och ISO14001 samt om 

leverantören accepterar VCCs allmänna villkor och betalningsvillkor framgå då en 

leverantör segmenteras. 

4.3    Leverantörssegmentering 
För att besvara den andra frågeställningen; “Hur kan en leverantörssegmentering ske 

baserat på utvalda kriterier anpassade för indirekta tjänsteinköp?”, genomfördes först 

en analys gällande strukturen 2x2 matris och existerande dimensioner som 

presenterades i avsnitt 3.3.1. Denna analys beskrivs i avsnitt 4.3.1. Därefter utfördes en 

analys av hur aggregering och normalisering, som presenterats i avsnitt 3.3.2, kan 

användas i studiens leverantörssegmentering. Analysen av aggregering och 

normalisering vid leverantörssegmentring presenteras i avsnitt 4.3.2. Med hänsyn till 

denna analys och UKITI kunde teoretiska metoder tillämpas, vilket innebar att MCDM-

metoderna AHP och BWM tillämpades vid VCC och detta beskrivs i avsnitt 4.3.3. 

Därefter analyserades resultatet av tillämpningarna av de båda metoderna för att 
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fastställa vilken metod som är mest lämplig för denna studie, vilket beskrivs i avsnitt 

4.3.4. Slutligen beskrivs en sammanfattande analys av leverantörssegmentering i 

avsnitt 4.3.5, där presenteras även ett exempel för hur en leverantörssegmentering kan 

ske baserat på UKITI. 

4.3.1 Analys av struktur och dimensioner 
I kapitlet kring det teoretiska ramverket framgår det att strukturen av en 2x2 matris har 

använts för leverantörssegmentering i tidigare forskning och används därför även i 

denna studie. En 2x2 matris är två-dimensionell och segmenterar i fyra kategorier 

(Gelderman & van Weele, 2003). Sambandet mellan två dimensioner och fyra 

kategorier framgår genom att varje dimension delas i två lika stora delar. Detta innebär 

för en matris att ‘X-axeln’ och ‘Y-axeln’, som representerar dimensionerna, delas båda  

i lika stora delar och ger fyra olika segment. Enligt Gelderman och van Weele (2003); 

Rezaei och Ortt (2013) definieras ett segment av ett ‘högt’ värde respektive ‘lågt’ värde 

i båda dimensionerna, vilket ger fyra segment för: (låg, låg), (låg, hög), (hög, låg) och 

(hög, hög). En sådan segmentering illustreras i Figur 7 i avsnitt 3.3.1 enligt Kraljics 

matris (Gelderman & van Weele, 2003). 

Eftersom varje dimension representerar ett flertal kriterier (Rezaei & Ortt, 2013) bör 

båda dimensionerna underordnas utvärderingskriterier som identifierats i denna studie. 

Dey et al. (2015) menar att en leverantör som presterar väl har en positiv inverkan på 

kundföretagets resultat och bör därför utvärderas. I UKITI i Tabell 12 återfinns flera 

huvudkriterier som avser leverantörens prestation och kapabilitet, en dimension bör 

därför representera dessa kriterier. I Tabell 4 i avsnitt 3.2.1 framgår det att en dimension 

avser prestation ‘short-time delivery performance’ (Osiro et al., 2014) och en dimension 

avser kapabilitet ‘capability’ (Rezaei & Ortt, 2012). Enligt Wynstra et al. (2001) och 

Krause et al. (2001) är kriterier som utvärderar kapabilitet det viktigaste att ta hänsyn 

till vid leverantörsutveckling. Eftersom ingen dimension i Tabell 4 avser både 

prestation och kapabilitet, benämns första dimensionen ‘performance & capability’. I 

Tabell 13 illustreras det vilka UKITI som underordnas dimensionen ‘performance & 

capability’. 

Tabell 13: UKITI som ingår i dimensionen ‘performance & capability’  

Huvudkriterier Underkriterier 

Delivery performance 
 

Financial performance 
 

Quality performance 
 

Organizational capability 
 
 

Technical capability 
 

Environmental capability 

Social capability 

Delivery 
Delivery consistency  

Price 
Cost reduction effort 

Quality 
Specification flexibility 

Performance history 
Company reputation 
Desire for business 

Capacity 
Industry knowledge 

Environmental action & considerations  

Work safety & labor health 
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Gelderman & van Weele (2003) hävdar att en leverantörssegmentering bör ta hänsyn 

till både kundföretaget och leverantören om den skall användas som grund för ett 

långsiktigt och strategiskt syfte. Således bör en dimension avse leverantörens 

perspektiv. I kapitlet kring det teoretiska ramverket framgår det att flera forskare har 

använt dimensioner som avser leverantörens perspektiv. I UKITI återfinns två 

huvudkriterier som avser leverantörens perspektiv: ‘trust & information sharing’ och 

‘long-term relationship’. Det är således lämpligt att i denna studie använda en 

dimension som sammanfattar dessa huvudkriterier och som avser leverantörens vilja att 

dela information och arbeta långsiktigt. I Tabell 4 i avsnitt 3.3.1 framgår det två 

dimensioner som matchar detta: ‘willingness’ (Rezaei & Ortt, 2012) och ‘long-term 

potential for partnership’ (Osiro et al., 2014). Båda dimensionerna avser leverantörens 

vilja att arbeta långsiktigt, främst benämningen skiljer. Eftersom benämningen 

‘willingness’ enligt Rezaei & Ortt (2012) syftar till leverantörens förtroende, 

engagemang och motivation att engagera sig i en långsiktigt relation, antyder den mer 

än bara specifikt partnerskap vilket anses mer representativ för denna studie. Således 

fastställs andra dimensionen ‘willingness’. I Tabell 14 illustreras det vilka UKITI som 

underordnas dimensionen ‘willingness’. 

Tabell 14: UKITI som ingår i dimensionen ‘willingness’ 

 Huvudkriterier Underkriterier 

Trust & information sharing 
 
 

Long-term relationship 

Trust 
Willingness to share information 
Reciprocal arrangements 

Willingness to get involved in long-term 
relationship 

 

Således är strukturen av en 2x2 matris, med dimensionerna ‘performance & capability’ 

och ‘willingness’ som ‘X-’ respektive ‘Y-axel’, det format studiens 

leverantörssegmentering skall illustreras med. Det framgår att om en axel delas i två 

lika stora delar, kan fyra segment definieras av ett ‘högt’ värde respektive ‘lågt’ värde 

i båda dimensionerna, vilket ger: (låg, låg), (låg, hög), (hög, låg) och (hög, hög) 

(Gelderman & van Weele, 2003; Rezaei & Ortt, 2013). Med hänsyn till en leverantörs 

normaliserade värde (𝐿𝑁𝑉𝑖
𝐷) som erhålls mellan ‘0’ och ‘1’, borde båda axlarna i en 

2x2 matris tillhöra en kontinuerlig skala [0, 1] (Rezaei et al., 2015). En axel som delas 

i två lika stora delar ger således ‘hög’ > 0,5 och ‘låg’ < 0,5, för båda dimensionerna. 

Om varje segment representerar en leverantörstyp, Typ 1 - Typ 4, kan fyra segment 

definieras enligt Tabell 15. En sådan 2x2 matris illustreras i Figur 9. 

Tabell 15: Definition av fyra segment som leverantörstyper i en 2x2 matris 

Performance & Capability < 0,5 < 0,5 > 0,5 > 0,5 

Willingness < 0,5 > 0,5 < 0,5 > 0,5 

Segment Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 
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Figur 9: 2x2 matris med dimensionerna ‘performance & capability’ och ‘willingness’ 

med skalan [0, 1] för båda axlarna. 

4.3.2 Analys av aggregering och normalisering vid 
leverantörssegmentering 

Eftersom flera kriterier inom en dimension ska tas hänsyn till när man segmenterar sina 

leverantörer (Rezaei & Ortt, 2013) måste en aggregering ske. Enligt Rezaei et al. (2015) 

måste en leverantörs tilldelade poäng, med hänsyn till ett urval kriterier i en dimension, 

aggregeras. I denna studie är det UKITI, som underordnas dimensionerna ‘performance 

& capability’ och ‘willingness’, som en leverantör måste utvärderas i och således 

tilldelas poäng för, vilket kan tilldelas genom att använda en numerisk poängskala 

(Rezaei et al., 2015). En sådan poängskala avser leverantörer utvärderade i de UKITI 

som är underkriterier, exempelvis ‘delivery’ och ‘price’. Enligt Rezaei et al. (2015) kan 

en aggregering först ske när en leverantör tilldelats poäng i alla underkriterier inom en 

dimension, vilket erhålls genom en beräkning av Formel 1. Beräkningen måste därför 

utföras två gånger för varje leverantör som segmenteras, då ett aggregerade värdet för 

varje dimension skall erhållas. 

Ett aggregerat värde måste sedan enligt (Rezaei et al., 2015) normaliseras för att en 

leverantör skall erhålla ett värde mellan ‘0’ och ‘1’, oavsett vilken numerisk poängskala 

som använts. En leverantörs normaliserade värde (𝐿𝑁𝐾𝑖
𝐷) måste därför beräknas för 

båda dimensionerna ‘performance & capability’ och ‘willingness’ genom Formel 2 

(Rezaei et al., 2015). Detta innebär att ett fast intervall [0, 1] kan definieras för båda 

axlarna; ‘performance & capability’ och ‘willingness’; i en 2x2 matris. Således är det 

möjligt att poängsätta leverantörer med olika numeriska skalor och fortfarande 

segmentera dessa inom samma 2x2 matris. 

4.3.3 Tillämpning av MCDM-metoder 
I en 2x2 matris består varje dimension av ett flertal kriterier vilket tyder på att fler än 

två kriterier måste tas hänsyn till när man mäter och segmenterar sina leverantörer. 

Således blir segmentering ett MCDM-problem (Rezaei & Ortt, 2013). En MCDM-

metod kan tillämpas för att lösa ett MCDA-problem. I denna studie används två 

MCDM-metoder: AHP och BWM. Syftet med att använda två metoder är att identifiera 

vilken MCDM-metod som är mest lämplig för en leverantörssegmentering vid indirekta 

tjänsteinköp. I detta avsnitt presenteras tillämpningen av MCDM-metoderna AHP och 

BWM vid fallföretaget VCC. 
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Analytic Hierarchy Process  

Tillämpningen av AHP genomfördes enligt Saatys (1980) fyra övergripande steg: (1) 

problemstrukturering, (2) parvisa jämförelser, (3) konsistenskontroll och (4) beräkning 

av prioriteringar. 

Steg 1: Problemstrukturering 

En problemstrukturering innebär att problemet delas upp i mindre delar för att kunna 

analysera en del i taget. Problemet illustreras då som en hierarkisk struktur, med 

beslutsmålet överst i nivå 1 (Saaty, 2012). I denna studie är ett beslutsmål en dimension. 

Således konstruerades ett hierarkisystem där ‘performance & capability’ är överst i nivå 

1, respektive huvudkriterier i nivå 2 och slutligen underkriterier i nivå 3. Studiens 

problem illustreras således som ett hierarkisksystem i Figur 10. 

 

Figur 10: Ett hierarkisystem över kriterier inom dimensionen ‘performance & 
capability’. 

Steg 2: Parvisa jämförelser 

När problemstruktueringen är fastställd kan den parvisa jämförelsen utföras. Där 

jämförs först alla huvudkriterier parvis, med avseende till beslutsmålet (Saaty, 2012). I 

denna studie innebar detta först att alla huvudkriterier inom respektive dimension 

jämfördes parvis. Därefter genomfördes parvisa jämförelser av underkriterier inom 

respektive huvudkriterium. Data till processen erhölls av beslutsfattare vid VCC som, 

med hjälp av den diskreta numeriska skalan ‘1’ till ‘9’, angav prioriteringen av de olika 

kriterierna. I Tabell 16 presenteras resultatet av den parvisa jämförelsen av 

huvudkriterier i dimensionen ‘performance & capability’. 

Tabell 16: Parvisa jämförelser av huvudkriterier i dimensionen ‘performance & 

capability’ 

 Delivery 
performance 

Organizational 
capability 

Quality 
performance 

Financial 
performance 

Technical 
capability 

Environmental 
capability 

Social 
capability 

Delivery performance 1 9 2 2 3 6 6 

Organizational capability 1/9 1 1/6 1/6 1/4 1/3 1/3 

Quality performance 1/2 6 1 2 3 4 5 

Financial performance 1/2 6 1/2 1 2 3 4 

Technical capability 1/3 4 1/3 1/2 1 2 3 

Environmental capability 1/6 3 1/4 1/3 1/2 1 2 

Social capability 1/6 3 1/5 1/4 1/3 1/2 1 

Performance & Capability 

Quality 
performance 

Organizational 
capability 

Technical 
capability 

Environmental 
capability 

Social 
capability 

Delivery 
performance 

Financial 
performance 

Delivery  
Delivery  

consistency 
Price 

Cost 
reduction 

effort  

Quality 
Specification 

flexibility 
Company 
reputation 

Performance 
history  

Desire for 
business  

Capacity  
Industry 

knowledge 

Environmental 
actions & 

considerations 

Work safety 
& labour 

health  

Nivå 3 

Nivå 2 

Nivå 1 
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De blåmarkerade cellerna i Tabell 16 illustrerar de angivna prioriteringarna av 

beslutsfattare vid VCC. De vita cellerna är inversen till de angivna prioriteringarna 

enligt 𝑎𝑖𝑗 =
1

𝑎𝑗𝑖
 (Saaty, 2012) i skalan ‘1/9’ till ‘1’. Det grå cellerna är givna eftersom 

samma kriterium har samma prioritering är dessa alltid värda ‘1’ (Saaty, 2012). 

Steg 3: Konsistenskontroll 

Efter att de parvisa jämförelserna utförts kan en konsistenskontroll av matriserna 

genomföras. För att en matris skall vara konsistent gäller det att 𝐶𝑅 < 0,1 (Saaty, 

2012). Eftersom matrisen i Tabell 16 innefattar mer än fyra kriterier finns det en risk 

för att jämförelserna är inkonsistenta (Saaty, 1994). Det är således väsentligt att utföra 

en konsistenskontroll. 

𝐶𝑅 för Tabell 16 beräknades, enligt Formel 3, där 𝑅𝐼 för 𝑛 = 7 är 1,32 (Saaty & 

Vargas, 2012) och 𝐶𝐼 beräknades, enligt Formel 4, till 0,0325. Således kunde 𝐶𝑅 

beräknades till 0,0246, vilket visar på en mycket konsistent matris. 

Steg 4: Beräkning av prioriteringar 

När en konsistent jämförelsematris är konstruerad kan prioriteringen beräknas. Detta 

görs i två steg, först genom att radvis summera jämförelsematrisens cellvärden, enligt 

Formel 5 för att erhålla radsumman (𝑟𝑖). Sedan normeras radernas summa, enligt 

Formel 6 för att erhålla den lokala vikten (𝑝𝑖) (Saaty, 2012). I Tabell 17 presenteras 

beräkningen av prioriteringen för huvudkriterierna inom dimensionen ‘performance & 

capability’. 

Tabell 17: Beräkning av prioritering för huvudkriterier i dimensionen ‘performance & 
capability’ 

 Delivery 
performance 

Organizational 
capability 

Quality 
performance 

Financial 
performance 

Technical 
capability 

Environmental 
capability 

Social 
capability 

𝑟𝑖  𝑝𝑖  

Delivery performance 1 9 2 2 3 6 6 29 0,34 

Organizational capability 1/9 1 1/6 1/6 1/4 1/3 1/3 2,36 0,03 

Quality performance 1/2 6 1 2 3 4 5 21,5 0,24 

Financial performance 1/2 6 1/2 1 2 3 4 17 0,17 

Technical capability 1/3 4 1/3 1/2 1 2 3 11,17 0,11 

Environmental capability 1/6 3 1/4 1/3 1/2 1 2 7,25 0,07 

Social capability 1/6 3 1/5 1/4 1/3 1/2 1 5,45 0,05 

       Summa 93,72 1 

Problemstrukturering, parvisa jämförelser och beräkningar har även genomförts för 

underkriterier inom dimensionen ‘performance & capability’, samt för huvud- och 

underkriterier inom dimensionen ‘willingness’ och återfinns i Bilaga 2. En 

sammanställning av samtliga vikter presenteras i Tabell 18. Eftersom resterande 

jämförelsematriser innefattade mindre än fyra kriterier behövdes ingen 

konsistenskontroll utföras för dessa.  
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Tabell 18: Slutgiltigt index för samtliga vikter för UKITI, vid tillämpandet av AHP 

Huvudkriterier  
‘performance & capability’ Lokal vikt (𝒑𝒊) 

Underkriterier  
‘performance & capability’ 

Lokal vikt (𝒑𝒊) Global vikt 

Delivery performance 
 

Organizational capability 
 
 

Quality performance 
 

Financial performance 
 

Technical capability 

Environmental capability 

Social capability 

0,34 
 

0,03 
 
 

0,24 
 

0,17 
 

0,11 
 

0,07 

0,05 

Delivery 
Delivery consistency 

Company reputation 
Performance history 
Desire for business 

Quality 
Specification flexibility 

Price 
Cost reduction effort 

Capacity 
Industry knowledge 

Environmental actions & considerations 

Work safety & labor health 

0,33 
0,67 

0,10 
0,33 
0,57 

0,25 
0,75 

0,83 
0,17 

0,75 
0,25 

1 

1 

0,112 
0,223 
0,003 
0,009 
0,016 
0,060 
0,180 
0,143 
0,029 
0,081 
0,027 
0,067 
0,050 

Huvudkriterier ‘willingness’ Lokal vikt (𝒑𝒊) Underkriterier ‘willingness’ Lokal vikt (𝒑𝒊) Global vikt 

Trust & information sharing 
 
 

Long-term relationship 

0,83 
 
 

0,17 

Trust 
Willingness to share information 
Reciprocal arrangements 
Willingness to get involved in long-term 
relationship 

0,64 
0,27 
0,09 
1 

0,533 
0,228 
0,072 

0,167 

 

De globala vikterna för varje underkriterium i Tabell 18, erhölls genom att multiplicera 

den lokala vikten av ett underkriterium med den lokala vikten av det huvudkriterium i 

vilket den ingår. 

Best Worst Method 

Tillämpningen av BWM genomfördes enligt Rezaeis (2015) fem steg: (1) bestäm ett 

urval kriterier, (2) bestäm kriteriet ‘best’ och kriteriet ‘worst’, (3) bestäm preferensen 

av kriteriet ‘best’ i förhållande till alla kriteriet, (4) bestäm preferensen av alla kriterier 

i förhållande till kriteriet ‘worst’, (5) hitta de optimala vikterna, (6) konsistenskontroll. 

Steg 1: Bestäm ett urval kriterier 

Ett antal beslutskriterier övervägs (𝑘1 , 𝑘2 , … , 𝑘𝑛) och fastställs (Rezaei, 2015). I denna 

studie innebar detta att huvudkriterier inom dimensionen ‘performance & capability’ 

utgjorde ett av dessa urval kriterier. 

Steg 2: Bestäm kriteriet ‘best’ och kriteriet ‘worst’ 

Kriteriet ‘best’, dvs. det viktigaste och kriteriet ‘worst’, dvs. det minst viktiga 

identifieras bland urvalet kriterier; 𝑘1 , 𝑘2, … , 𝑘𝑛 (Rezaei, 2015). Beslutsfattare vid VCC 

identifierade kriteriet ‘best’ som ‘delivery performance’ och kriteriet ‘worst’ som 

‘organizational capability’. 

Steg 3: Bestäm preferensen av kriteriet ‘best’ i förhållande till alla kriterier  

Dessa preferenser erhålls genom att parvis jämföra kriteriet ‘best’ mot alla kriterier 

inom urvalet (Rezaei, 2015). Data till processen erhölls från parvisa jämförelser utförda 

med beslutsfattare vid VCC som, med hjälp av den diskreta numeriska skalan ’1’ till 

’9’, angav prioriteringen av kriteriet ‘delivery performance’ över alla kriterier. Dessa 

jämförelser utfördes vid tillämpandet av metoden AHP under första raden ‘delivery 

performance’ i Tabell 16, vilket innebär att delar av den data som ligger till grund för 
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AHP även användes vid tillämpandet av BWM. Preferensen av kriteriet ‘delivery 

performance’ i förhållande till alla kriterier presenteras i Tabell 19. 

Tabell 19: Parvisa jämförelser av ‘delivery performance’ (kriteriet ‘best’) mot alla 

kriterier 

Kriterium Delivery 
performance 

Organizational 
capability 

Quality 
performance 

Financial 
performance 

Technical 
capability 

Environmental 
capability 

Social 
capability 

Kriterium ‘best’  
Delivery performance 1 9 2 2 3 6 6 

 

Steg 4: Bestäm preferensen av alla kriterier i förhållande till kriteriet ‘worst’ 

Dessa preferenser erhölls genom att parvis jämföra alla kriterier inom urvalet mot 

kriteriet ‘worst’ (Rezaei, 2015). Data till processen erhölls på samma sätt som i Steg 3, 

vilket angav prioriteringen av alla kriterier över kriteriet ‘organizational capability’. 

Dessa jämförelser hämtades också från metoden AHP under andra kolumnen 

‘organizational capability’ i Tabell 16. Preferenserna av alla kriterier i förhållande till 

‘organizational capability’ presenteras i Tabell 20. 

Tabell 20: Parvisa jämförelser av alla kriterier till ‘organizational capability’ 
(kriteriet ‘worst’) 

Kriterium Kriterium ‘worst’ 
Organizational capability 

Delivery performance 9 

Organizational capability 1 

Quality performance 6 

Financial performance 6 

Technical capability 4 

Environmental capability 3 

Social capability 3 

 

Steg 5: Hitta de optimala vikterna 

Genom att lösa optimeringsproblemet, Problem 1, erhålls de optimala vikterna (𝑣1
∗,

𝑣2
∗, … , 𝑣𝑛

∗) och 𝜉∗ (Rezaei, 2015), för alla huvudkriterier inom dimensionen 

‘performance & capability’. 𝜉∗ för urvalet har beräknats till 0,99. Optimeringproblemet, 

Problem 1, har i denna studie beräknats i Microsoft Excel med hjälp av tillägget 

SOLVER. Fullständiga beräkningar för urvalet återfinns i Bilaga 3. Resultatet av 

beräkningarna för huvudkriterier inom dimensionen ‘performance & capability’ 

presenteras i Tabell 21. 
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Tabell 21: Vikter av huvudkriterier inom dimensionen ‘performance & capability’  

Huvudkriterier ‘performance & capability’ Lokal vikt 

Delivery performance 

Organizational capability 

Quality performance 

Financial performance 

Technical capability 

Environmental capability 

Social capability 

0,29 

0,03 

0,21 

0,21 

0,15 

0,06 

0,06 

 

Steg 6: Konsistenskontroll 

För att undersöka om de parvisa jämförelserna är konsistenta, gäller det att 𝑎𝐵𝑗 × 𝑎𝑗𝑊 =

𝑎𝐵𝑊 , vilket är fallet då 𝜉∗ = 0 (Rezaei, 2015). För det fastställda urvalet erhölls 𝜉∗ av 

att lösa Problem 1 och beräknades till 𝜉∗ = 0,99. 𝐶𝑅 beräknas genom att 𝜉∗ kontrolleras 

mot 𝐶𝐼 enligt Formel 7 (Rezaei, 2015). 𝐶𝐼 hämtades från Tabell 10 för 𝑎𝐵𝑊 = 9 och 

ger 𝐶𝐼 = 5,23. Således beräknas 𝐶𝑅 = 0,19, vilket visar på mycket konsistenta 

jämförelse enligt Rezaei et al. (2015). 

BWM-metoden tillämpades för samtliga urval av UKITI, genom att utföra alla sex steg 

för huvudkriterierna inom dimensionen ‘willingness’ samt för alla underkriterier. 

Beräkningarna återfinns i Bilaga 3, det slutgiltiga indexet för vikterna presenteras i 

Tabell 22. 

Tabell 22: Slutgiltigt index för samtliga vikter för UKITI, vid tillämpandet av BWM 

Huvudkriterier  
‘performance & capability’ Lokal vikt  Underkriterier  

‘performance & capability’ Lokal vikt  Global vikt 

Delivery performance 
 

Organizational capability 
 
 

Quality performance 
 

Financial performance 
 

Technical capability 
 

Environmental capability 

Social capability 

0,29 
 

0,03 
 
 

0,21 
 

0,21 
 

0,15 
 

0,06 

0,06 

Delivery 
Delivery consistency 

Company reputation 
Performance history 
Desire for business 

Quality 
Specification flexibility 

Price 
Cost reduction effort 

Capacity 
Industry knowledge 

Environmental actions & considerations 

Work safety & labor health 

0,33 
0,67 

0,10 
0,35 
0,55 

0,25 
0,75 

0,83 
0,17 

0,75 
0,25 

1 

1 

0,098 
0,196 
0,003 
0,010 
0,016 
0,051 
0,154 
0,172 
0,034 
0,110 
0,037 
0,059 
0,059 

Huvudkriterier ‘willingness’ Lokal vikt Underkriterier ‘willingness’ Lokal vikt  Global vikt 

Trust & information sharing 
 
 

Long-term relationship 

0,83 
 
 

0,17 

Trust 
Willingness to share information 
Reciprocal arrangements 

Willingness to get involved in long-term 
relationship 

0,62 
0,29 
0,09 

1 

0,518 
0,240 
0,076 

0,167 

 

De globala vikterna för varje underkriterium i Tabell 22 erhölls, på samma sätt som i 

Tabell 18 vid tillämpandet AHP, genom att multiplicera den lokala vikten av ett 

underkriterium med den lokala vikten av det huvudkriterium i vilket den ingår. 
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4.3.4 Analys av resultat från tillämpade MCDM-metoder 
Avsnitt 4.3.3 redogjorde för tillämpandet av MCDM-metoderna AHP och BWM med 

tidigare identifierade UKITI. Detta avsnitt avser att jämföra resultaten av metoderna 

som presenterades i Tabell 18 och Tabell 22, för att avgöra vilket resultat som är mest 

lämpligt att använda i denna studie. Således kan ett beslut fattas angående vilken metod 

som skall användas vid leverantörssegmenteringen. För att enklare jämföra resultaten 

av AHP och BWM, illustrerades värdena från de globala vikterna från Tabell 18 och 

Tabell 22 in i två stapeldiagram som presenteras i Figur 11 och Figur 12. 

 

Figur 11: Globala vikter erhållna från AHP och BWM för underkriterier i dimensionen 
‘performance & capability’. 

 

Figur 12: Globala vikter erhållna från AHP och BWM för underkriterier i dimensionen 

’willingness’. 
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Genom en analys av Figur 11 och Figur 12 kan de konstateras att störst skillnader 

uppstår mellan underkriterier i dimensionen ‘performance & capability’. Mest 

utmärkande i Figur 11 är att ‘specification flexiblity’, som värderas till det näst 

viktigaste underkriteriet med AHP, istället värderas som det tredje viktigaste 

underkriteriet med BWM, vilket innebär att ‘price’ värderas som det näst viktigaste 

kriteriet med BWM. Samma gäller för kriterierna ‘delivery’ och ‘capacity’ som också 

erhåller olika placeringar i prioriteringen beroende på vilken metod som tillämpats. I 
Figur 12 har inga utmärkande skillnader identifierats. 

Det framgår i både Figur 11 och Figur 12 att resultatet från AHP entydigt visar på ett 

högre värde för det viktigaste underkriteriet och ett lägre värde för det minst viktiga 

underkriteriet än vad som framgår i BWM. Med BWM erhålls ett mer komprimerat 

resultat och en större enhetlighet mellan vikternas värden, dvs. ett kortare avstånd 

mellan det underkriterium som anses viktigast och det som anses minst viktigt. Detta 

framgår ytterligare av att underkriterierna ‘environmental actions & considerations’ och 

‘work safety & labor health’ erhöll samma globala vikt i BWM. Till skillnad från AHP 

där inga globala vikter erhöll samma värde, vilket tyder på att med AHP erhölls ett mer 

nyanserat resultat. 

Antalet parvisa jämförelser som utförts skiljer sig mellan metoderna, med AHP 

genomfördes 32 och med BWM genomfördes 22. De data som BWM inte avser, är 10 

parvisa jämförelser mellan huvudkriterierna i dimensionen ‘performance & capability’, 

vilket framgår i Tabell 19. Dessa jämförelser behandlas inte i BWM eftersom metoden 

endast avser parvisa jämförelser där ‘delivery performance’ (‘best’) och ‘organizational 

capability’ (‘worst’) ingår. Således framgår det att för 𝑛 > 3, där n är antalet kriterier 

som jämförs (Saaty, 2012), kräver AHP fler parvisa jämförelser än BWM. Vilket 

innebär att BWM metoden är mindre tidskrävande och kan vara en styrka då många 

kriterier skall jämföras. 

I denna studie utnyttjades inte styrkan av BWM eftersom alla 32 parvisa jämförelser 

ändå utfördes till AHP. Detta innebar att processen av parvisa jämförelser, med 

beslutsfattarna från VCC, krävde en längre tid än vad som varit nödvändigt om endast 

BWM hade utförts. Eftersom det dessutom erhölls ett mer nyanserat resultat med 

metoden AHP, har det fastställts att resultatet av AHP, som presenterats i Tabell 18, 

används för att utgöra prioriteringen av UKITI. 

4.3.5 Analys av leverantörssegmentering 
I detta avsnitt besvaras den andra frågeställningen “Hur kan en 

leverantörssegmentering ske baserat på utvalda kriterier anpassade för indirekta 

tjänsteinköp?”. 

För att kunna genomföra en segmentering av leverantörer vid indirekta tjänsteinköp, 

behöver leverantörerna först utvärderas inom UKITI. Genom att poängsätta 

leverantörerna, företrädesvis med en numerisk skala för respektive underkriterium, 

erhålls ett värde genom en beräkning av Formel 1. Beräkningen utförs två gånger för 

att varje leverantör som utvärderas skall erhålla ett aggregerat värde för respektive 

dimension. När de två aggregerade värdena är beräknade måste värdena normaliseras 

för att en leverantör skall erhålla ett värde i intervallet [0, 1] (Rezaei et al., 2015). Det 

normaliserade värdena anges sedan i en 2x2 matris som illustrerar i vilket segment den 

utvärderade leverantören befinner sig. Att en leverantör uppfyller de identifierade 

kravkriterierna, kan indikeras genom en status, där en ‘acceptabel’ status anger att alla 
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kravkriterier har infriats och en ‘oacceptabel’ status anger att något av kravkriterierna 

inte är uppfyllt. För att indikera detta i segmenteringen utan att påverka vilket segment 

en leverantör tillhör, kan en leverantörs status representeras av en färg, där status 

‘acceptabel’ visar grön markör och ‘oacceptabel’ visar röd markör. Således kan 

information om en leverantör är certifierad inom ISO9001 och ISO14001 samt om 

leverantören accepterar VCCs allmänna villkor och betalningsvillkor framgå då en 

leverantör segmenteras i en 2x2 matris. 

Tabell 23 visar ett exempel för hur en leverantör kan tilldelas poäng inom UKITI, hur 

det aggregerade värdena erhålls och normaliseras för båda dimensioner samt vilken 

status som föreligger ‘Leverantör 1’. 

Tabell 23: Exempel ‘Leverantör 1’, värdetabell 

Underkriterier UKITI ‘performance & capability’ Global vikt Poäng Värde 

Delivery 
Delivery consistency 
Company reputation 
Performance history 
Desire for business 
Quality 
Specification flexibility 
Price 
Cost reduction effort 
Capacity 
Industry knowledge 
Environmental actions & considerations 
Work safety & labor health 

0,112 
0,223 
0,003 
0,009 
0,016 
0,060 
0,180 
0,143 
0,029 
0,081 
0,027 
0,067 
0,050 

5 
3 
1 
2 
4 
5 
3 
4 
4 
5 
2 
3 
3 

0,56 
0,67 
0,00 
0,02 
0,06 
0,30 
0,54 
0,57 
0,12 
0,41 
0,05 
0,20 
0,15 

Aggregerat värde för dimensionen ‘performance & capability’ 𝑆𝐿𝑒𝑣 1
𝑃𝐶  2,65 

Leverantörens normaliserade värde 𝐿𝑁𝑉𝐿𝑒𝑣 1
𝑃𝐶  0,66 

Underkriterier UKITI ‘willingness’ Global vikt Poäng Värde 

Trust 
Willingness to share information 
Reciprocal arrangements 
Long-term relationship 

0,533 
0,228 
0,072 
0,167 

4 
3 
3 
2 

2,13 
0,68 
0,22 
0,33 

Aggregerat värde för dimensionen ‘wilingness’ 𝑆𝐿𝑒𝑣 1
𝑊  3,37 

Leverantörens normaliserade värde 𝐿𝑁𝑉𝐿𝑒𝑣 1
𝑊  0,59 

Status Acceptabel 

 

I Tabell 23 har ‘Leverantör 1’ tilldelats poäng i UKITI. Poängen anges i en diskret 

numerisk skala från ‘1’ till ‘5’. Betydelsen av de fem svarsalternativen förklaras i 

Tabell 24. 
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Tabell 24: Poängskalan ‘1’ till ‘5’ 

1 2 3 4 5 

Unacceptable Poor Acceptable Good Excellent 

 

UKITIs globala vikter är hämtad från Tabell 18 och det aggregerade värdet är beräknat 

genom Formel 1 Leverantörens normaliserade värde har beräknas för båda 

dimensionerna ‘performance & capability’ (LNKPC
Lev 1) och ‘willingness’ (LNKW

Lev 1) 

genom Formel 2. En acceptabel status visar på att leverantören uppfyllt alla 

kravkriterier. Det normaliserade värdena ‘0,66’ och ‘0,59’ kan nu illustreras i 2x2 
matrisen. Figur 13 illustrerar i vilket segment ‘Leverantör 1’ befinner sig. 

 

Figur 13: Exempel ‘Leverantör 1’, 2x2 matris. 

Figur 13 visar att ‘Leverantör 1’ befinner sig i segment Typ 4 och att markören är grön, 

vilket innebär att ‘Leverantör 1’ har utvärderats högt i båda dimensionerna och att 

samtliga kravkriterier är uppfyllda.
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5 Verktyg för att utvärdera och segmentera 
leverantörer vid indirekta tjänsteinköp 

I detta kapitel beskrivs utformandet av ett verktyg som kan utvärdera och segmentera 

leverantörer vid indirekta tjänsteinköp. I kapitlet beskrivs även hur verktyget skall 

användas.  

Verktyget som utformats baseras på studiens resultat gällande utvärderingskriterier, 

struktur och dimensioner, MCDM-metod och metodiken för aggregering och 

normalisering vid leverantörssegmentering. Verktyget som benämns ‘Supplier 

Segmentation & Evaluation Tool’ är utformat i Microsoft Excel. Figur 14 illustrerar 

den vy över verktyget som användaren ser.  

I verktyget utvärderas och segmenteras ‘Leverantör 1’ i ett kvartal från exemplet i 

avsnitt 4.3.5, för att enklare beskriva verktygets innehåll. De tidigare identifierade 

UKITI är de utvärderingskriterier som används i verktyget, där de benämns ‘evaluation 

criteria’. Dessa återfinns i den vänstra kolumnen i Figur 14. I de högra kolumnerna 

anger användaren leverantörens poäng för varje ‘evaluation criteria’ på kvartalsbasis. 

Poängen anges i skalan ‘1’ till ‘5’. De fem svarsalternativen förklaras i Tabell 24 i 

avsnitt 4.3.5. 

Under utvärderingskriterierna återfinns ‘requirement criteria’, vilket är de kravkriterier 

som identifierades tidigare i studien. I den högra kolumnen på samma rader som 

‘requirement criteria’, anger en användare hurvida dessa kravkriterier infriats av 

leverantören under ‘fulfillment’ genom svarsalternativen ‘yes’ eller ‘no’. Samtliga 

kriterier är låsta till verktyget och kan inte justeras av användaren. En beskrivning av 

varje kriterium återfinns i cellen till höger om ett kriterium under kolumnen 

‘description’, den skall hjälpa användaren att förstå vad denne skall utvärdera. Det är 

också ett sätt att säkerställa att alla användare utvärderar leverantörerna på liknade sätt.  

Strukturen av en 2x2 matris, med dimensionerna ‘performance & capability’ och 

‘willingness’, har tidigare fastställts lämplig för att illustrera en segmentering av 

leverantörer vid indirekta tjänsteinköp. Matrisens axlar använder ett kontinuerligt 

intervall [0, 1] och delades upp i två lika stora delar, för att erhålla fyra segment. 

Verktyget innehåller en sådan matris under ‘supplier strategic position’, vilket 

illustreras av Figur 14 i det nedre vänstra hörnet. Värdena som illustreras i matrisen är 

‘performance & capability value’ och ‘willingness value’ som återfinns i Figur 14. Ett 

urklipp av denna del framgår i Figur 15. Värdena beräknas atutomatiskt av verktyget 

efter att användaren poängsatt en leverantör. Detta utförs genom att först multiplicera 

vikten för varje ’evaluation criteria’, vilket är de globala vikterna av UKITI erhållet 

från resultatet av metoden AHP i Tabell 18, med det poäng som en leverantör tilldelats 

för respektive utvärderingskriterium i ett kvartal. Dessa faktorer aggregeras sedan 

genom Formel 1 och det erhållna aggregerade värdet normaliseras genom Formel 2. 

Detta utförs en gång för utvärderingskriterier som underordnas dimensionen 

‘performance & capability’ och en gång för utvärderingskriterier som underordnas 

dimensionen ‘willingness’, för ett kvartal. Då en leverantör tilldelats poäng i mer en ett 

kvartal, används ett glidande medelvärde för att ange ‘performance & capability value’ 

och ‘willingness value’. Det glidande medelvärde används över fyra perioder, där en 

period motsvarar ett kvartal. Ett glidande medelvärde används för att verktyget också 

skall ta hänsyn till hur en leverantör utvärderats över tid.  
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Figur 14: Vy över ‘Supplier Segmentation & Evaluation Tool’. 

Supplier name: Leverantör 1

Evaluated by: Inköpare 1 och Stakeholder 1 2016/05/01

Description Q1 Q2 Q3 Q4

1 Delivery performance

The supplier's capability to deliver in compliance with due date 5

The supplier's consistency in follow-through its delivery 3

2 Financial performance

The supplier consistencey in offering a fair net price 4

The supplier's commitment to reduce costs and achieve higher efficiency 4

3 Quality performance

The supplier's quality compliance with specification 5

The supplier's ability to solve emergent problems and changes in specification 3

4 Organizational capability

The supplier's image, reputation and position in the industry 1

The supplier's overall past performances 2

The supplier's desire to conduct business with our company 4

5 Technical capability

The supplier's ability to perform an activity in regard to capacity 5

The supplier's commitment to reduce costs and achieve higher efficiency 2

6 Enviromental capability

The supplier's awareness of  environmental factors and preventive actions taken 3

7 Social capability

The supplier's use of  health and safety practices to ensure the workers good conditions 3

8 Trust & information sharing

The relationship between supplier and customer is of  mutual respect and honesty and the 

supplier communicate openly without hidden agendas 
4

The supplier's willingness to share information regarding ideas and cost savings (cost 

transparency)
3

The supplier's willingness for mutually beneficial arrangements in business to create win-

win situations
3

9 Long-term relationship

The supplier's willingness to engage in a long-term relationship 2

Requirement Criteria Descripition

The supplier has signed a contract confirming its approval of  the key terms

The supplier has signed a contract confirming its approval of  the terms of  payment

The supplier is certified in ISO 9001 or similar quality management system

The supplier is certified in ISO 14001 or similar enviromental management system

Supplier Strategic Position

Quarterly Scoring 56 0 0 0

Quarterly Rating 71,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Max Quarterly Scoring 85 Max Total Scoring 340

Total Scoring

Total Rating

Status

56

71,7%

Performance &                                                                                                                       

Capability Value

Willingness                                                                                                                                        

Value

Acceptable

0,66

0,59

Envionmental management system

9.1 Willingness to get involved in long-term relationship
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Key terms

Fulfillment

Evaluation Criteria

1.1 Delivery

1.2 Delivery consistency

5.1 Capacity

4.1 Company reputation

4.2 Performance history

4.3 Desire for busniess

Summary

Supplier Evaluation & Segmentation Tool

Latest revision date:

5.2 Industry knowledge

3.1 Quality

3.2 Specification flexibility

8.1 Trust

2.1 Price

2.2 Cost reduction effort

6.1 Enviromental actions & considerations

7.1 Work safety & labor health
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8.2 Willingness to share information

8.3 Reciprocal arrangements
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Figur 15: Urklipp av Figur 14, värden i dimensioner och status. 

I verktyget är punkten i matrisen, där de två värdena ‘performance & capability value’ 

och ‘willingness value’ möts, utmärkt av en färgad markör. Denna färg avgörs av vilken 

‘status’ en leverantör har, vilket är angivet i Figur 14 och i urklippet Figur 15. En 

‘acceptabel’ status indikerar att alla kravkriterier har infriats och framgår av en grön 

färg. En ‘oacceptabel’ status indikerar att något av kravkriterierna inte är uppfyllt och 

framgår av en röd färg. ‘Leverantör’ 1 i Figur 14 uppfyller alla kravkriterier och har 

därför en status som är ‘acceptable’ och således en grön markör i matrisen.  

De poäng som en användare tilldelar en leverantör i ett kvartal summeras i verktyget 

och benämns ‘quarterly scoring’. En sådan summering utförs för varje kvartal. De 

maximala poäng en leverantör kan tilldelas i ett kvartal är ‘85’. Summan av varje 

kvartal sammanställs i en total summering, som benämns ‘total scoring’, som maximalt 

kan uppgå till ‘340’. Detta illustreras i Figur 14 under ‘summary’. Ett urklipp av denna 

del framgår i Figur 16.  

 

Figur 16: Urklipp av Figur 14, scoring och rating. 

I verktyget finns en funktion som visar hur bra en leverantörs poäng är med hänsyn till 

utvärderingskriteriernas globala vikter. Detta innebär att en användare av verktyget 

enkelt kan se om en leverantör tilldelats höga poäng i de kriterier som är högt 

prioriterade. Ett värde kallat ‘quarterly rating’ indikerar detta förhållande för ett kvartal 

i verktyget. Detta illustreras också i urklippet i Figur 16. Värdet ‘quarterly rating’ 

erhålls av verktyget genom formeln 

𝑄𝑢𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑙𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖 = ∑ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛 × 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑛 × 𝑃𝑜ä𝑛𝑔𝑖𝑛

𝑁

𝑛=1

 

Där 𝑖 är en leverantör och 𝑁 är alla utvärderingskriterier. 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛 är de maximala 

poängen som en leverantör kan tilldelas för utvärderingskriterierna i den dimension 

kriterium 𝑛 ingår. Denna andel beräknas i förhållande till de maximala poängen som 

kan tilldelas för ett kvartal. Genom ett glidande medelvärde beräknar verktyget ‘total 

rating’. Både ‘quarterly rating’ och ‘total rating’ är angivet i procent i verktyget. 

Status

Performance &                                                                                                                       

Capability Value

Willingness                                                                                                                                        

Value

Acceptable

0,66

0,59

Quaterly Scoring 56 0 0 0

Quaterly Rating 71,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Max Quaterly Scoring 85 Max Total Scoring 340

Total Scoring

Total Rating

56

71,7%



Verktyg för att utvärdera och segmentera leverantörer vid indirekta tjänsteinköp 

46 

Vill en användare jämföra flera leverantörer i en 2x2 matris, måste denne först utvärdera 

och segmentera dessa leverantörer enskilt med hjälp av verktyget. Detta innebär att det 

för varje leverantör används en enskild Excel-fil. När leverantörerna erhållit ett 

’performance & capability value’, ’willingness value’ och en status kan dessa 

sammanställas i en separat Excel –fil. Denna fil illustrerar en gemensam matris, där 

varje markör motsvarar en leverantör. Figur 17 illustrerar hur en sådan matris kan se 

ut. 

 

Figur 17: Illustrering av en segmentering av flera leverantörer i en matris. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1   Resultat 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap gällande leverantörssegmentering vid 

indirekta tjänsteinköp. Utifrån denna kunskap utformades ett verktyg för att utvärdera 

och segmentera leverantörer vid indirekta tjänsteinköp. Nedan diskuteras de resultat 

som framkommit genom analys. Resultatdiskussionen kommer följa studiens två 

frågeställningar.  

6.1.1 Vilka kriterier bör användas för att utvärdera en leverantör 
vid indirekta tjänsteinköp? 
I studien har 17 utvärderingskriterier identifierats som lämpliga för att utvärdera 

leverantörer vid indirekta tjänsteinköp. Utvärderingskriterier som ingår i dimensionen 

‘willingness’; ‘trust’, ‘willingness to share information’ ‘reciprocal arrangements’,  och 

‘willingness to get involved in long-term relationship’ belyser sammanhanget i 

relationen till en leverantör genom att utvärdera samspelet mellan inköpare och 

leverantör. Detta är viktigt att utvärdera vid just tjänsteinköp då dessa i högre grad är 

beroende av detta samspel än vid traditionellt materialinköp. Genom att utvärdera en 

leverantör inom dessa utvärderingskriterier kan det i en segmentering framgå med vilka 

leverantörer ett företag har ett fungerande samspel och med vilka detta är bristande. 

Således kan kostnader som uppstår vid ett bristande samspel undvikas genom att välja 

de leverantörer som utvärderats högt inom dessa utvärderingskriterier. Genom att 

utvärdera samspelet med en leverantör utvärderas leverantören själv och inte de 

enskilda prestationer som denne utfört för ett företag.  

Även för de UKITI i dimensionen ‘performance & capability’, som bland annat avser 

att utvärdera en leverantörs kapabilitet, innebär det att själva leverantören utvärderas. I 

dessa fall belyses en leverantörs förmågor och egenskaper, utan hänsyn till resultatet av 

en leverantörs prestation. För alla sådana utvärderingskriterier, krävs det därför en 

subjektiv bedömning för att göra en utvärdering, till skillnad från ‘performance’ i 

dimensionen ‘performance & capability’ som avser en leverantörs prestation. En sådan 

utvärdering är uteslutlingen baserad på en leverantörs enskilda prestationer, vilka i flera 

fall är mätbara och således möjliga att utvärdera utan subjektiva bedömningar. Detta 

gäller även för de kriterier som identifierades som kravkriterier, men dessa går inte att 

utvärdera gradvis eftersom det bara bedöms i två möjliga tillstånd; uppfyllt eller inte 

uppfyllt. 

6.1.2 Hur kan en leverantörssegmentering ske baserat på 
utvalda kriterier anpassat för indirekta tjänsteinköp? 
I studien har fyra segment identifierats för fyra olika typer av leverantörer, baserat på 

hur dessa utvärderats inom dimensionerna ‘performance & capability’ och 

‘willingness’. Således kan de leverantörer som betecknar samma intresse för företaget 

grupperas och lämpliga leverantörsstrategier vid indirekta tjänsteinköp kan utvecklas 

till respektive typ av leverantör.  Beroende på vad avsikten är för företaget, kan 
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leverantörsstrategier utformas för att beskriva hur en typ av leverantör skall hanteras 

eller vilka åtgärder som kan tas för att utveckla en leverantör.  

Strategier som utformas för att beskriva hur en typ av leverantör skall hanteras, innebär 

att ett förutbestämt tillvägagångsätt fastställs för hur företag skall arbeta med en 

leverantör. Detta kan innebära för alla leverantörer av Typ 1, att inköpare skall ersätta 

dessa med en annan leverantör om möjligt, eftersom relationen troligtvis inte är 

gynnsam för företaget då leverantören utvärderats lågt i ‘performance & capability’. 

Att en leverantör utvärderats lågt i ‘willingness’ visar på att den inte ser någon 

ekonomisk eller social vinst med relationen till företaget. Detta innebär att företaget 

anses oattraktivt för en sådan leverantör.  

Leverantörer av Typ 2 är de leverantörer som har låg ‘performance & capability’, men 

hög ‘willingness’, vilka bör även ersättas med en annan leverantör om möjligt. Är detta 

inte möjligt kan strategier för att utveckla leverantörer av Typ 2 användas, med avsikt 

att öka ‘performance & capability’. Strategier som att konkurrensutsätta en leverantör 

och betona att andra faktorer än pris kan användas, vilket innebär att det skapas 

incitament för en leverantör att prestera bättre och utveckla sin kapabilitet. Detta 

innebär att leverantörer av Typ 2 som utvecklas med dessa strategier förflyttar sig i 2x2 

matrisen till segmentet Typ 4.  

Leverantörer av Typ 3 är de leverantörer som har hög ‘performance & capability’, men 

låg ‘willingness’, vilket innebär att en leverantör i detta segment ser företaget som 

oattraktivt. Strategier som kan användas för att göra sig mer attraktiv kan innebära att 

tvåvägskommunikation och långsiktiga åtaganden upprättas mellan parterna. 

Kommunikationen kan stärkas och båda parternas intressen framgår genom att 

information delas. Detta innebär att leverantörer av Typ 3 kan utvecklas med hjälp av 

sådana strategier och förflytta sig till segmentet Typ 4.  

Leverantörer av Typ 4 är det segment med leverantörer som utvärderats högt i båda 

dimensioner och är de mest gynnsamma för företaget att arbeta med. Relationen med 

dessa leverantörer bör behållas och stärkas, vilket kan skapa en långsiktig strategisk 

konkurrensfördel (Rezaei & Ortt, 2013). Lämpliga strategier för dessa leverantörer är 

att arbeta med att underhålla relationen, exempelvis förbättra kommunikationen och 

koordinera aktiviteter, för att sänka kostnader och skapa större förtroende mellan 

parterna. Att upprätta ett partnerskap med en sådan leverantör kan således vara lämpligt.  

För indirekta tjänsteinköp vid VCC kan partnerskap vara lämpligt, men det är inte 

möjligt för alla leverantörer av Typ 4. Istället kan specifika strategier och riktlinjer 

upprättas för hur dessa leverantörer skall hanteras, så som att uppmana dessa till att bli 

certifierade enligt ‘Volvo Cars Quality Excellence’ (VQE). Certifieringen visar att en 

leverantör uppnår särskilda kvalitetskrav likt ISO9001, men är istället utformad för att 

belysa VCCs intressen. Typ 4 leverantörer som är certifierade enligt VQE kan således 

leverera med önskad kvalitet och bör därför vara ett prioriterat val för VCC vid ett 

indirekt tjänsteinköp.  

Med hänsyn till de kravkriterier som identifierats, kan strategier variera beroende på 

vilka kravkriterier som är uppfyllda och vilket segment en leverantör befinner sig i. Om 

en leverantör inte uppfyller kravkriterierna, kan en strategi därför vara att uppmana eller 

skapa incitament för denna leverantör att uppfylla dessa. Detta bör inte vara nödvändigt 

för leverantörer av Typ 1, eftersom dessa skall bytas ut om möjligt. En sådan strategi 
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är därför mer lämplig för de leverantörer som är gynnsamma för företaget, vilket gäller 

leverantörer som inte uppfyller kravkriterierna av Typ 4.  

VCCs avdelning ‘indirect purchasing’ skall implementera det verktyg som utformats i 

denna studie. De planerar att använda verktyget för att utvärdera och segmentera sina 

leverantörer vid indirekta tjänsteinköp. Genom kvartalsmöten skall inköpare och 

stakeholder tillsammans utvärdera leverantörer med hjälp av verktyget. En leverantör 

skall då utvärderas av den inköpare och stakeholder som har närmast kontakt och som 

arbetat mest med leverantören, eftersom dessa har mest erfarenhet/kunskap av 

leverantören. Avdelningens strategiska inköpare skall sedan sammanställa de 

utvärderade leverantörerna i en gemensam 2x2 matris och använda denna som grund 

för att utforma lämpliga leverantörsstrategier för deras leverantörer vid indirekta 

tjänsteinköp. 

Normaliseringen i denna studie (se Formel 2) utfördes med hänsyn till mätskalan 𝑎, 

som använts för att utvärdera en leverantör, där 𝑎 är obestämd. Vilket innebär att 

matrisens segment är fasta och att varje leverantör segmenteras lika då samma poäng 

tilldelas. Skulle 𝑎 vara en bestämd skala, kan en normalisering ske som anpassar 

matrisens storlek efter ett urval leverantörer, där skalan av matrisens axlar tillhör [0, 1]. 

Detta innebär att det maximala värdet i en dimension antas av den leverantör som 

utvärderats högst i urvalet leverantörer, samt att det minimala värdet i en dimension 

antas av den leverantör som utvärderats lägst i en dimension. Matrisens segment är 

således relativa till urvalet, eftersom en leverantör segmenteras i relation till hur de 

andra leverantörerna i urvalet utvärderats. Vid val av hur ett aggregerat värde skall 

normaliseras, bör därför företag bestämma om en segmentering skall vara en process 

som uppdateras kontinuerligt eller en engångsföreteelse för enskilda beslut.  

Vid analysen av det tillämpade MCDM-metoderna, framgick det att ett mer nyanserat 

resultat erhölls med AHP, än det av BWM. I förhållande till AHP, krävs färre parvisa 

jämförelser med BWM då 𝑛 blir större, detta gäller endast för parvisa jämförelser då  >
3. Dock menar författarna att färre parvisa jämförelser kan ha inneburit ett mindre 

nyanserat resultat för BWM. Vid val mellan dessa MCDM-metoder uppstår således en 

trade-off mellan ett mer nyanserat resultat och en mindre tidskrävande process. 

6.2    Implikationer 
Det utformade verktyget – ‘Supplier Segmentation & Evaluation Tool’ är till för att 

hjälpa inköpare vid indirekta tjänsteinköp att fatta dagliga beslut angående val av 

leverantör. Verktyget är enkelt att använda och kräver ingen tidigare erfarenhet av 

leverantörsutvärdering och segmentering. Det krävs inga nya processer för att använda 

verktyget utan endast att beslutsfattare utvärderar sina leverantörer, förslagsvis varje 

kvartal. Alla beräkningar är förprogrammerade i verktyget och behöver inte beräknas 

för hand. Således skapar verktyget ett standardiserat arbetssätt för att utvärdera och 

segmentera leverantörer vid indirekta tjänsteinköp. Verktyget är anpassningsbart så till 

vida att utvärderingskriterier och kravkriterier kan bytas ut och anpassas till andra 

verksamheter, men kräver då att en MCDM-metod tillämpas på nytt. Denna typ av 

anpassning kan dock integreras i en vidareutveckling av verktyget.  

Verktyget bidrar med konkreta underlag som en inköpare kan använda för att motivera 

val av leverantör, vilket i annat fall insamlas separat för varje fall genom manuellt 

arbete. Företag kan med hjälp av underlaget utveckla strategier som anpassas för de 
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olika segmenten och vilken status en leverantör har, vilket gör det möjligt att 

standardisera det operativa arbetet gällande hur en leverantör skall hanteras. Det 

framgår dessutom vilka leverantörer som är gynnsamma att arbeta med och vilka som 

är mindre gynnsamma vid olika arbetssituationer. 

Teorin som används för studien avser inköp av material och komponenter till 

produktioner inom företagens kärnverksamheter, men har i denna studie tillämpats för 

indirekta tjänsteinköp, vilket avser inköp av tjänster utanför företagens kärnverksamhet. 

Det modeller, ramverk och metoder som finns presenterade i studiens kapitel kring 

teoretiskt ramverk är anpassade för det område som undersökts för att möjliggöra en 

tillämpning. Detta innebär att studien bidrar till ny teori för området indirekta 

tjänsteinköp, baserat på existerande teori från andra områden. Studiens bidrag är en 

konkretisering av den teori som är utvecklad av andra författare och hur denna praktiskt 

kan tillämpas för att utvärdera och segmentera leverantörer vid indirekta tjänsteinköp.  

6.3 Begränsningar 
Studiens begränsningar diskuteras nedan i avsnitten gällande resultat och metod.  

6.3.1 Resultat 
Vid analys av de tre existerande ramverken framgick det endast vilka kriterier som ingår 

i ramverken, men inte dess innebörd. Författarna fick således tolka innebörden av varje 

kriterium. Detta resulterade i att matchningar gjorda mellan de kriterier där 

formuleringen inte var likadan, baserades på hur kriteriernas antydan uppfattats. Vissa 

formuleringar och förklaringar av utvärderingskriterier i det sammanställda ramverket 

kan därför ha påverkats av denna tolkning. Eftersom fallföretagets val av 

utvärderingskriterier gjordes från det sammanställda ramverket som utgick från det 

förklaringar som formulerats av författarna kan dessa val också ha påverkats av denna 

tolkning. 

Vid analys av struktur framgår 2x2 matrisen som det sätt att illustrera en 

leverantörssegmentering, vilket baseras på att det finns mycket tidigare forskning kring 

denna struktur. Eftersom alternativa strukturer inte presenteras eller diskuteras behöver 

2x2 matrisen inte nödvändigtvis vara den mest optimala strukturen för en 

leverantörssegmentering vid indirekta tjänsteinköp. Det medför av en 2x2 matris att två 

dimensioner används, vilket innebär att endast teori som använder tvådimensionella 

strukturer studerades.  

Det index som erhölls genom att tillämpa MCDM-metoden AHP innehöll globala vikter 

som var så låga som 0,003 för ‘company reputation’ och 0,009 för ‘performance 

history’. Ett sådant utvärderingskriterium motsvarar 0,3 % och 0,9 % av en leverantörs 

sammanlagda utvärdering i en dimension. Detta innebär att vare sig leverantören 

utvärderas högt eller lågt i dessa två kriterier, är inverkan av detta näst intill omärkbar 

för segmenteringen. Det bör föras en diskussion kring om dessa verkligen är 

nödvändiga att utvärdera, eftersom detta kräver tid av en beslutsfattare som annars 

kunde lägga mer tid på att utvärdera de kriterier som ger utslag i segmenteringen.  

I verktyget fastställdes en poängskala 1 till 5, där stegen beskrevs från ‘unacceptable’ 

till ‘excellent’. Vad som krävs av en leverantör för att en användare skall tilldela ett 

särskilt poäng finns inte definierat. Poängsättningen en leverantör erhåller kan därför 

skilja mellan olika användares subjektiva bedömningar. Detta kan resultera i att en 
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leverantör som är konsekvent i sin prestation kan ändå röra sig mellan segment, om 

olika användare utvärderar en leverantör vid olika tillfällen. Verktyget som utformats 

kan endast utvärdera och segmentera leverantörer som tillhör den nuvarande 

leverantörsbasen, eftersom poängsättningen måste ske med hänsyn till tidigare 

erfarenheter av leverantören. Således är verktyget inte utformat för att användas vid 

beslut gällande val av nya leverantörer. 

6.3.2 Metod 
Genom att utföra en förstudie kunde studien enklare definieras och avgränsas, både för 

den teoretiska och empiriska insamlingen. Detta begränsade ämnesområde till 

efterkommande litteraturstudier och vad som eftersöktes i teori kunde specificeras. Då 

kontakt upprättades med fallföretaget kunde insamlingen av empiri planeras genom att 

bestäma en forskningssmetod. 

Under litteraturstudien användes en stor variation av vetenskapliga publikationer som; 

böcker, artiklar och forskningsrapporter; för att erhålla en allsidig informationsgrund. 

Studien använder till stor del beprövad teori, men teori från nyare publikationer har 

också studerats. Genom att inkludera nyare teori som inte är lika beprövad, kunde ny 

forskning inom dessa ämnesområden tillämpas, vilket kan ha påverkat studiens 

tillförlitlighet. Vid val av MCDM-metod valdes AHP, som är en välbeprövad teori från 

70-talet som utvecklats genom åren. Medan BWM är en relativt ny teori inom området 

som publicerades första gången 2015. Teorin är baserad på AHP men har utvecklats för 

att kräva mindre indata och således vara mindre tidskrävande när beslut skall fattas med 

hänsyn till många kriterier. Teorin kring struktur och dimensioner som används i 

studien består också av välbeprövad teori så som Kralijcs 2x2 matris från 80-talet, men 

även nyare forskning gällande dimensioner som uppkommit under det senaste tre åren.  

Studiens frågeställningar skulle kunnat besvaras endast genom att se till teori, om inte 

avgränsningen gjort till indirekta tjänsteinköp. Genom att utföra en fallstudie vid VCCs 

avdelning för indirekta tjänsteinköp kunde en koppling dras till verkligheten och 

studiens resultat kunde anpassas till indirekta tjänsteinköp. Endast intervjuer användes 

för att samla in data från fallföretaget, vilket utfördes i samtalsform, semi-strukturerat 

och gruppintervju. Det semi-strukturerade intervjuerna spelades in och transkriberades 

i realtid, vilket enligt Yin (2007) är viktigt för att skapa en beviskedja för att stärka det 

som sagts vid intervjuerna. Genom att använda en gruppintervju skapas diskussion 

bland respondenterna som kan ge ett mer enhetligt resultat än vid individuella intervjuer 

(Yin, 2007). Respondenterna vid en gruppintervju kan dock ha påverkats av övriga 

deltagares resonemang.   
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6.4    Slutsatser och rekommendationer 
Vid analyser gällande utvärderingskriterier framgick 17 utvärderingskriterier och fyra 

kravkriterier som viktiga att använda för att utvärdera leverantörer vid indirekta 

tjänsteinköp. Utvärderingskriterierna underordnades nio huvudkriterier som avser en 

leverantörs prestation, kapabilitet och avsikt. Kravkriterier är de utvärderingskriterier 

som avser de krav alla leverantörer måste uppfylla och som en avdelning av indirekta 

tjänsteinköp har som uppdrag att säkerställa. Resultatet kring utvärderingskriterier vid 

indirekta tjänsteinköp presenteras i Tabell 25, där framgår identifierade dimensioner, 

huvudkriterier, underkriterier och kravkriterier.  

Tabell 25: Sammanfattning av identifierade dimensioner, huvudkriterier, 

underkriterier och kravkriterier. 

Huvudkriterier ‘performance & capability’ Underkriterier ‘performance & capability’ 

Delivery performance 
 

Organizational capability 
 
 

Quality performance 
 

Financial performance 
 

Technical capability 

Environmental capability 

Social capability 

Delivery 
Delivery consistency 

Company reputation 
Performance history 
Desire for business 

Quality 
Specification flexibility 

Price 
Cost reduction effort 

Capacity 
Industry knowledge 

Environmental actions & considerations 

Work safety & labor health 

Huvudkriterier ‘willingness’ Underkriterier ‘willingness’ 

Trust & information sharing 
 
 

Long-term relationship 

Trust 
Willingness to share information 
Reciprocal arrangements 

Willingness to get involved in long-term relationship 

Kravkriterier  

Quality management system 

Environmental management system 

Key terms 

Terms of payment 

 

 

En leverantörssegmentering vid indirekta tjänsteinköp baserat på utvalda 

utvärderingskriterier är möjlig genom att använda en 2x2 matris, med dimensionerna 

‘performance & capability’ och ‘willingness’ som representerar de utvalda 

utvärderingskriterierna genom att tillämpa MCDM-metoden AHP. För att en 

segmentering skall ske, utvärderas leverantörer och poängsätts inom utvalda 

utvärderingskriterier. Dessa poäng aggregeras och normaliseras sedan med hänsyn till 

utvärderingskriteriernas vikter för att illustreras i en 2x2 matris och således 

segmenteras. Det verktyg som utformats är en produkt av studiens slutsatser och går 
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därför att använda för att utvärdera och segmentera leverantörer vid indirekta 

tjänsteinköp, vilket även talar för att studiens mål har uppfyllts. Av dessa slutsatser 

rekommenderas verksamheter som hanterar indirekta tjänsteinköp och vill uppnå 

effektivare inköpsfunktioner att utföra en leverantörssegmentering enligt punkterna: 

 Se över UKITI och gör eventuellt några justeringar och/eller ta fram nya 

utvärderingskriterier som är relevanta för er verksamhet 

 Tillämpa en MCDM-metod, förslagsvis AHP, för att erhålla 

utvärderingskriteriernas prioritering 

 Utvärdera och poängsätt leverantörer för att erhålla två normaliserade värden 

för varje leverantör 

 Illustrera dessa värden i en 2x2 matris för att segmentera leverantörer 

6.5    Vidare forskning 
För att ytterligare undersöka om det identifierade UKITI är det bästa för att utvärdera 

leverantörer vid indirekta tjänsteinköp hade det varit intressant att utföra en bredare 

enkätstudie för att testa om UKITI lämpar sig för andra företag som hanterar indirekta 

tjänsteinköp.  

Eftersom verktyget i denna studie inte är utformat för att utvärdera och segmentera nya 

leverantörer finns det behov av vidare forskning som undersöker hur ett sådant verktyg 

skulle kunna utformas.   

Leverantörssegmentering är en strategisk aktivitet som avser att skilja på leverantörer 

med olika intressen för ett företag, vilket innebär att det kan undvikas att applicera en 

”one-size-fits-all” strategi för alla leverantörer. För att utnyttja styrkan av en 

leverantörssegmentering till fullo, bör därför företag utforma en strategi för varje 

segment. Vidare forskning gällande vilka strategier som lämpar för leverantörer inom 

de olika segment som fastställts i denna studie kan därför vara intressant.
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Bilagor 

Bilaga 1  Sammanställt ramverk 

Delivery performance 

Delivery Delivery compliance with due date 

Lead time From order to delivery lead time 

Delivery flexibility Delivery flexibility 

Geographic location Supplier proximity 

Reserve capability Suppliers ability to deliver on short notice 

Delivery consistency Supplier consistency to follow-through its delivery 

Financial performance 

Price Net price offered by the supplier 

Cost reduction effort Supplier commitment to reduce costs and achieve higher efficiency 

Financial position The stability and soundness of supplier financial situation 

Quality performance 

Quality Compliance with specification 

Quality improvement effort Supplier commitment to continuous quality improvement 

Specification flexibility Supplier ability to solve emergent problems and changes in specification 

Quality fulfillment Supplier commitment to ensure quality specification fulfillment 

Quality management system Supplier is certified in quality (ISO9001) 

Service performance 

After sales support Supplier offers service support after delivery 

Warranties & claims Supplier warranties 

Training aids Supplier provides education and/or educational material for delivered product 

Follow-up Supplier conduct follow-ups to ensure quality after delivery 

Organizational capability 

Company reputation Supplier Image, reputation and position in industry 

Performance history Supplier overall past performances 

Amount of past business The amount of products or services purchased from the supplier in the past 

Human recourse quality Supplier organization manages activities in HR 

Management quality Supplier quality of organizational management activities 

Market sensing Supplier's capability to identify and adapt to changes in its market 

Desire for business Supplier desire to conduct business with the company 

Competitive pressure The level of competitiveness in supplier market 
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Technical capability  

Design capability Supplier ability to create satisfactory design 

Capacity Supplier ability to perform an activity 

Innovation Supplier ability to create innovative solutions 

Technology development The level of sophistication of supplier technology 

Industry knowledge Supplier knowledge of technological advancements in its industry 

Willingness to invest in  

specific equipment 

Supplier willingness to make new investments in order to fulfill a certain customer's 

needs 

Environmental capability  

Environmental actions & 

considerations 
Supplier awareness of environmental factors and preventive actions taken 

Environmental reputation Supplier public reputation of environmental commitment 

Environmental management system Supplier is certified in using an EMS (ISO14001) 

Social capability  

Labor relations record 
Supplier has a "clean" employment record and has not received remarks of labor 

violations 

Work safety & labor health Supplier uses health and safety practices to ensure working conditions 

Ethical policy & standards Supplier has a written official or unofficial ethical policy 

CSR management system Supplier is certified in using a CSR management system (ex. ISO26000) 

Trust & information sharing  

Communication system 
Supplier has a systematic way of communicating project status and/or reporting to its 

customers 

Honest & open communication Supplier communicate openly without hidden agendas 

Willingness to share information 
Supplier willingness to share information regarding ideas and cost savings (cost 

transparency) 

Open to site evaluation Supplier approves of customer monitoring the ongoing project 

Trust The relation between supplier and customer is of mutual respect and honesty 

Impression Supplier overall impression from the customer point of view 

Dependency The level of the supplier's dependency on business 

Long-term relationship Supplier willingness to engage in a long term relationship 

Reciprocal arrangements 
Supplier willingness for mutually beneficial arrangements in business to create win-win 

situations 

Relationship closeness Supplier and customer relationship closeness 

Prior experience with supplier Customer past experience of supplier 

Bidding compliance Supplier invoice compliance with the initial offer 
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Bilaga 2 
Beräkningar av prioritering för AHP 

Tabell A1: Beräkning av prioritering för huvudkriterier inom dimensionen 

‘willingness’ 

 Trust & information sharing Long-term relationship 𝑟𝑖 𝑝𝑖 

Trust & information sharing 1 5 6 0,83 

Long-term relationship 1/5 1 1,2 0,17 

  Summa 7,2 1 

 

Tabell A2: Beräkning av prioritering för underkriterier inom huvudkriteriet ‘delivery 

performance’ 

 Delivery consistency Delivery 𝑟𝑖 𝑝𝑖 

Delivery consistency 1 2 3 0,67 

Delivery 1/2 1 1,5 0,33 

  Summa 4,5 1 

 

Tabell A3: Beräkning av prioritering för underkriterier inom huvudkriteriet ‘financial 

performance’ 

 Price Cost reduction effort 𝑟𝑖 𝑝𝑖 

Price 1 5 6 0,83 

Cost reduction effort 1/5 1 1,2 0,17 

  Summa 7,2 1 

 

Tabell A4: Beräkning av prioritering för underkriterier inom huvudkriteriet ‘quality 

performance’ 

 Specification flexibility Quality 𝑟𝑖 𝑝𝑖 

Specification flexibility 1 3 4 0,75 

Quality 1/3 1 1,33 0,25 

  Summa 5,33 1 

 

Tabell A5: Beräkning av prioritering för underkriterier inom huvudkriteriet 

‘organizational capability’ 
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 Desire for business Company reputation Performance history 𝑟𝑖 𝑝𝑖 

Desire for business 1 5 2 8 0,57 

Company reputation 1/5 1 1/4 1,45 0,10 

Performance history 1/2 4 1 5,2 0,33 

   Summa 14,65 1 

 

Tabell A6: Beräkning av prioritering för underkriterier inom huvudkriteriet ‘technical 

capability’ 

 Capacity Industry knowledge 𝑟𝑖 𝑝𝑖 

Capacity 1 3 4 0,75 

Industry knowledge 1/3 1 1,33 0,25 

  Summa 5,33 1 

 

Tabell A7: Beräkning av prioritering för underkriterier inom huvudkriteriet ‘trust & 

information sharing’ 

 Trust Reciprocal arrangements Willingness to share 
information 

𝑟𝑖 𝑝𝑖 

Trust 1 6 3 10 0,64 

Reciprocal arrangements 1/6 1 1/4 1,42 0,09 

Willingness to share 
information 1/3 4 1 5,33 0,27 

   Summa 16,75 1 

Ingen beräkning av prioritering för underkriterier inom huvudkriterierna 
‘environmental capability’, ‘social capability’ och ‘long-term relationship’ är 
genomförd, eftersom dessa huvudkriterier endast innehåller ett underkriterium. 
Dessa underkriterierna globala vikt är således ‘1’. 
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Bilaga 3 
Beräkningar av prioritering för BWM 

Lösning av Problem 1 för huvudkriterier inom dimensionen ‘performance & 

capability’. 

Tabell B1: Parvis jämförelse av ‘delivery performance’ (kriteriet ’best’) mot alla 

kriterier 

Kriterium 
Delivery 

performance 

(𝑘1 ) 

Organizational 
capability  

(𝑘2 ) 

Quality 
performance 

(𝑘3) 

Financial 
performance 

(𝑘4) 

Technical 
capability 

(𝑘5) 

Environmental 
capability  

(𝑘6) 

Social 
capability 

(𝑘7) 

Kriterium ‘best’  

Delivery performance (𝑘1 ) 1 9 2 2 3 6 6 

 

Tabell B2: Parvis jämförelse av ‘organizational capability’ (kriteriet ’worst’) mot alla 

kriterier 

Kriterium 
Kriterium ‘worst’ 

Organizational capability 

(𝑘2) 

Delivery performance (𝑘1 ) 9 

Organizational capability (𝑘2) 1 

Quality performance (𝑘3) 6 

Financial performance (𝑘4) 6 

Technical capability (𝑘5) 4 

Environmental capability (𝑘6) 3 

Social capability (𝑘7) 3 

 

min 𝜉 

 𝑠. 𝑡 

|
𝑣1

𝑣2
− 9| ≤ 𝜉,    

|
𝑣1

𝑣3
− 2| ≤ 𝜉,  

|
𝑣1

𝑣4
− 2| ≤ 𝜉,  

|
𝑣1

𝑣5
− 3| ≤ 𝜉,  

|
𝑣1

𝑣6
− 6| ≤ 𝜉,  

|
𝑣1

𝑣7
− 6| ≤ 𝜉,  

 

|
𝑣3

𝑣2
− 6| ≤ 𝜉,  

|
𝑣4

𝑣2
− 6| ≤ 𝜉,  

|
𝑣5

𝑣2
− 4| ≤ 𝜉,  

|
𝑣6

𝑣2
− 3| ≤ 𝜉,  

|
𝑣7

𝑣2
− 3| ≤ 𝜉,  

𝑣1 + 𝑣2 + 𝑣3 + 𝑣4 + 𝑣5 + 𝑣6 + 𝑣7 = 1, 
𝑣1, 𝑣2 , 𝑣3, 𝑣4, 𝑣5, 𝑣6, 𝑣7 ≥ 0. 
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Genom att mata in dessa variabler i Excel SOLVER, erhölls följande lösning: 𝑣1 =
0,2941, 𝑣2 = 0,0294, 𝑣3 = 0,2059, 𝑣4 = 0,2059, 𝑣5 = 0,1471, 𝑣6 = 0,0588, 𝑣7 =
0,0588 och 𝜉∗ = 0,9999. 


