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Vem är jag? 

 Olof A Söderberg professor i marknadsföring vid 
Handelshögskolan i Stockholm sedan 2002 

 Personlig professur 2005-2009 Sveriges första 
inköpsprofessor! 

 Tidigare Uppsala Universitet och 4 år vid 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

 Ansvarig för SOI:s certifiering av strategiska 
upphandlare 

 Några relevanta böcker: ”Inköp för konkurrenskraft”, 
”Inköp – en ledningsfråga”, “Buying Business 
Services”, “Developing Sourcing Capabilities” , ”Det 
mogna tjänstesamhällets förnyelse”. 

  



Vad specificeras och vad betalar man 

för?  

Uppoffringen / insatsen / det man utför 

 Inputs (resurser): antal och typ av mänskliga 
resurser, material, verktyg, …. 

 Throughput (process, utförande): aktiviteter, 
frekvens och timing av tjänsteleveransen 

Resultatet 

 Output (resultat / funktion): tillgänglighet av 
produktionsutrustning ….. 

 Outcome (värde / ekonomiskt utfall): kundnöjdhet, 
ökad försäljning 

 

  Oftast kombinationer med skilda tyngdpunkter 



 

Funktionsinriktade och 

resultatstyrda inköp är i sig inte 

nytt…. 



Resultatbaserade kontrakt: kännetecken 

och några kända exempel  

 “Resultatbaserade kontrakt” 

 “koppla ihop ersättningen till leverantören med det 

värde tjänsten genererar hos kunden” (Kim et al. 

2007) 

 Typiska exempel: 
 Sandvik och Boliden 

 Från pris på verktyg och timdebitering till  
betalt per brutna meter/ton 

 AGA / Linde Gas 

 Från gasflaskor till påfyllning till garanterad tillgång 

 Grundprincipen 

 “no cure, no pay” 



VARFÖR? 

Underliggande mekanismer resultatstyrda kontrakt  

 Uttrycklig  koppling mellan det som köps 

och den köpande organisationens mål  

 Stimulerar köparen att internt kommunicera 

och arbeta integrerat 

 Skapar klarhet för leverantören om det 

slutliga målet / syftet  

 Leverantören tar större risk vilket på sikt ger 

mer kompetenta leverantörer 

 Den (finansiella) möjligheten för en kund att 

betala bonus driver fram väldefinierade 

resultat 

 



Vad inköp vill uppnå med funktions / 

resultatstyrda kontrakt? 

 Flytta risk till leverantören(erna) 

 Stimulera nyfikenhet och interaktion 

 Leverantören blir intresserad av 

“applikationen” och verksamheten 

 Stimulera förnyelse 

 “Funktionella” specifikationer 

 Erbjuda en långsiktig affär och möjlighet 

att “hämta hem” initiala investeringar 

 Förbättra funktionen 

 För den köpande organisationen & dess 

kunder 

 

 



 Informations- och kommunikationstekno-

login har givit nya möjligheter 

Kommunikation - att hålla ihop och följa 

utvecklingen av komplexa affärsupplägg 

Big data – att bygga kunskap och göra 

risker mer kalkylerbara 

 Framväxt av nya affärsmodeller 

Gammal princip: Men vad gör detta till en 

“2.0 företeelse”? 



 Förutsätter ofta någon form av partnering 

där “leveransen” över tid kan justeras 

 Att våga lämna över mer ansvar till 

leverantörerna kräver ofta hög beslutsmakt 

inom upphandlingsorganisationen 

 Hur kan vi vara säkra på att vi får ut “mer” 

av leverantörerna? 

Utmaningar och möjligheter inom offentlig 

sektor…? 



Exempel 1: Trafikljus i Eindhoven 

contracting 

tendering execution 

procurement 
strategy early market  

involvement 

Implementation Roadmap Public Lighting 2030 



Exempel 2. Måltider till äldre hemmaboende 

i Söderhamn 

 Aktuellt / vanligt 

tillstånd 

 Maten äts inte upp 

 Upplevd tristess att 

äta ensam 

 X 

 X 

 X 

 

 Önskat tillstånd 

 Maten ända ner i 

magen 

 Möjligheter att äta 

tillsammans 

 X 

 X 

-> ökad livskvalitet 

kopplat till 

måltidssituationen 



Vad är svårt? Kundens utmaningar 

Allmänna utmaningar? 

 Förmåga att definiera 

bra resultatindikatorer 

Vilka KPI:er? 

 Hur få transparens i 

processen? 

 Hur fungera som partner 

(”medproducent”) – och 

inte bli den som kland-

ras? 

 Beredvillighet att faktiskt 

betala bonus när utfallet 

blir sådant 

 

Inköpsutmaningar? 

 Hur säkerställa att lev 

har rätt kompetens 

 Egen inköpsmognad 

 Mer kunskap om vår 

egen och vår kunds 

(brukares) processer  

 Inköpsmakt internt 

 Hur hantera beroendet 

till lev och processen 

över tid 

 Intern och extern 

relationshantering 



Vad är svårt: Leverantörens utmaningar 

Allmänna utmaningar 

 Skapa plattformar på 

vilka modulariserade 

erbjudanden kan byggas 

+ Expertis 

 Skapa affärsmodeller 

inkl prissättning + vilja 

att ta risker samt accep-

tera böter 

 Installerad bas + 

Generera data & 

erfarenhet om lösningar 

i skilda sammanhang 

Inköpsutmaningar 

 Hur skapa  en integre-

rad och tidsmässigt 

synkroniserad leverans? 

 Större leverantörsbero-

ende (fler funktioner) 

  Potentiellt ökade behov 

av att köpa också kärn-

tjänster 

 Leverantörer i högre 

grad i direktkontakt med 

våra kunder 

 



 För leverantören = en möjlighet att  differentiera sig 

(ger skydd mot priskonkurrens)  

 För kunden = möjlighet till bättre helhetslösning 

 Mer genomförbart idag 

- Mer kompetenta inköpsorganisationer 

-Teknisk utveckling / IT (hålla ihop många ”med-

leverantörer”, ha koll på processer, ackumulera / 

bygga kunskap; ”internet of things”,”Big Data”)  

-Tjänstemognad; standardisering av tjänster 

(definiering av olika tjänster, digitalisering) 

underlättar 

  

Varför denna typ av affärer just nu?  



NÄR satsa på denna typ av affär?  
Vilka tjänster passar bäst för funktionsaffärer? 

 När resultatet (output/outcome) är mätbart 

 “Objektivt”, Pålitligt, Konsistent 

 När resultatet inte i hög grad beror av externa 

förutsättningar eller andras beteende: 

 Andra leverantörer, kunden, slutanvändare 

 När ett bredare, sammanhållet, grepp kan ge 

viktiga fördelar (koordination, ”energi”, integration 

etc) baserat på helhetsförståelse  

 När leverantören kan skapa unik erfarenhets-

baserad kunskap  



Implementering 

 Analysera om kund, leverantör och typ av 

produkt / tjänst passar för detta affärs-

upplägg  

 Välj en stegvis implementeringsplan 

 Investera i förmågan att mäta resultaten, 

involvera medarbetare från de primära 

processerna 

 Definiera lämplig varaktighet på kontraktet, 

relativt korta intervaller för mätning och 

betalning  

 När resultatet inte kan knytas till en aktör, 

använd “Collaborative KPIs” 

 



Attityder till leverantörer & möjligheter att  få 
ut mer värde 

 Alternativ A 

 En som enbart drivs av 
att maximera sin vinst 

 En som försöker 
”klara” sitt uppdrag 
med minsta insats  

 En som behöver kon-
trolleras noga för att 
inte sänka kvaliteten 
eller försöka fuska 

 En som bara ser till sin 
lilla del 

 Alternativ B 

 En kompetent resurs– 
en expert 

 En som drivs av att 
göra nytta och få nöjda 
kunder 

 En pålitlig partner som 
ser till båda parter 

 En som förstår också 
vår verksamhet och 
gärna tar ansvar för 
helheten och kvaliteten 
 

 



Tack ! 
 


