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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! 

Ansvarig för SOI:s certifiering av strategiska 
upphandlare 

Några relevanta böcker: “Buying Business 
Services”, “Developing Sourcing Capabilities” , 
”Det mogna tjänstesamhällets förnyelse”. 

  



Vad innebär strategiskt, taktiskt och 
operativt inköp? 

 
 Det operativa 

 De vardagliga avropen på befintliga avtal, 
effektuering, uppföljning / kontroll. 

 Det taktiska 

 Normala upphandlingar: behovsanalys, 
specifikation, konkurrensutsättning, analys, 
val av leverantör. 

 Det strategiska 

 ? 

 



Hur kan inköp skapa värde?  

 
SÄNKA KOSTNADER 

-Lägre inköpspriser 

-Effektivisera hanteringen 

 av leverantörer (rutiner) 

EFFEKTIVARE RESURS- 

ANVÄNDNING 

-Utrustning (tillgänglighet, 

  serviceavtal, etc) 

-Medarbetares produktivitet 

ANVÄNDARNYTTA 

-Kundanpassad lösning 

-Flexibilitet och service 

-Kvalitetsförbättringar 

Bidrag från 

leverantörer Resultat:  

Stöd till 

kärnfunk- 

tionerna (mer 

och bättre x, y, 

z service för 

pengarna) 



Effekter av grundläggande – taktisk - 
påverkan… 

Pris 

kostnad 

Förnyelse 

och värde 

Pris kontrollerat 

genom taktiskt 

agerande 
Kostnader 

oförändrade 

Låg förnyelsetakt  

Tid 

Efter O’Brien 2011 

Ofta ganska 

små 

förbättringar 

(efter de 

initiala)! 



Att ta del av ”befintliga” pengar: Exempel på 
frågor 

  Kan vi få bättre priser genom att  

 Köpa större volymer?  

 Bredda affären med fler tjänster? 

  Höja avtalstroheten? 

 Utnyttja ev överkapaciteter på marknaden? 

 Har leverantörens  kostnader sjunkit utan att vi fått en 
prisreduktion?  

 Finns företag i försörjningskedjan som är “för lön-
samma”? 

 Drar våra leverantörer nytta av skalfördelar?  

 Är vi på rätt inköpsmarknad (geografiskt och eller 
branschvis)?  

 



Vad innebär strategiskt inköp? 

 
1. Tidsperspektivet 

2. Vad man efterfrågar från leverantörer och 
leverantörsmarknader 

Kärnfunktioner eller stödjande verksam-
het? / Standardlösningar eller komplexa? 

Volymer, ekonomiskt värde, risk 

3. Hur man inriktar och ”driver” arbetet:  

Nivå i organisationen, rapportering 

Resurser, kompetenser, ”verktyg” 

Systematik, uthållighet, koppling till 
organisationens strategiska frågor 

 

 



Hur skapa de nya lösningarna och de större 
förbättringarna? 

KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING GM 
PRISFOKUS OCH TAKTISKT 
ARBETSSÄTT 

Innovation gradvis stärkt 

GÖRA SOM ALLTID; 

innovation sjunker 

GENOMGRIPANDE 

FÖRBÄTTRING 

Innovation kraftigt 

stärkt 

Effekti-

vare 

funktion 

Tid 

Efter O’Brien, 2011 

Investering! 

Utgångs-

läge 



Att sänka kostnader och skapa mer värde: 
Exempel på frågor 

 
 

 Vad driver kostnader i det vi köper? Kan vi ändra våra 
krav, förenkla, anpassa vårt beteende till leverantörens 
produktion, distribution, administrativa rutiner? 

 Vilket är  värdet för oss av skilda funktioner? Behövs de, 
saknas de? 

  Kan vi skapa helt nya lösningar? Vilka behov vill vi lösa 
(egentligen)? 

 Skall vi dela upp en sammansatt order mellan flera 
leverantörer eller lägga en del av affären direkt hos 
leverantörens leverantör? 

Var i försörjningskedjan kan vi ha störst påverkan på de 
totala kostnaderna?  

 



 
Exempel på strategiskt och innovativt 
tänkande i samband med upphandling 

 Kommuners distributionscentral för närtransporter 

 Systeminköp av kontorsmaterial 

 Organisera annorlunda och utveckla  specialist-
kompetens. T ex. Inköp Gävleborg! 

 Metoder för att bedöma värde-i-användning, t ex blöjor 
till äldreboenden 

 Upphandling av ”livskvalitet” med utgångspunkt i 
måltidssituationen för hemmaboende ”äldre äldre” 

 Trafikverkets utvecklade dialoger & funktionsaffär vid 
vissa större upphandlingar 



Strategiskt och taktiskt  

 
• Taktik handlar om att utföra en begränsad aktivitet 

 
•  Strategi handlar om hur olika åtgärder är samman-

kopplade (tidsperspektiv, riktning). Den formas till en 
plan över aktiviteter för att nå ett mål.  
 

• Det strategiska inköpet finner näring i verksamhetsidén 
och organisationens vision. 
 

• Ett strategiskt inköpsarbete söker kontinuerligt  
förnyelse och utveckling. 
 
 
 



Innovation och förnyelse är inte bara 
(inte främst) något som sker internt hos 

en aktör 

 Ofta samspel – interaktion – mellan två och oftast 
flera aktörer som alla bidrar med resurser och 
kunnande 

 Samspelet behövs för att lösa problem (ofta till synes 
små sådana) som hela tiden uppstår 



ILLUSTRATION: IKEAs bord Lack (1) 

 

Lanserat 1981. 

försäljning: ca 3 miljoner bord /år 

Price: 9.9 €. Konstant under 30 år! 

…tack vare kontinuerlig tekn. utveckling I nätverk 

Snygg bordsskiva: men “tom” insida…(lånat från dörrteknologi) 

KOSTNAD: låg vikt transport kostn (1/3) + sparar material 

Producerad av polsk lev. (1990): 100+ UTV. PROJEKT exempel.. 



IKEAs bord Lack (2) 

 

Wicoma 

Leg line 

"Lack" 

IKEA of Sweden 

IKEA 

 Swedwood 

HD

F 

Chipboar

d 
Empty legs  

Skapade TOMMA BEN: låg vikt och lägre kostnader! 

-IKEA of Sweden (60 experter) involverade Swedwood + Wicoma  

-Konstruerade specialmaskin: samma material + automation  

-exploateradetvå leverantörers specialiserade kunskaper!  

Enrico Baraldi 



IKEAs bord Lack (3) 

TRYCKT FANÉR: hur att bli av med (dyr) fanér? Kapa 1/3 kostn. 

-Teknisk lösning “print on wood”: Akzo-Nobel förslag…komplext + 

anpassning?  

-Bläck + nya skrivformer: Specialister Bürkle+Sorbini+engraver 

-100s test hos Swedwood: kvalitet OK, men lanserat endast för hyllor! 

- Vad fick alla att vara med? Stor volym, interssant kund!  

Akzo-

Nobel 

Sorbini Bürkle 

  Print line 

 Swedwood HDF 

IKEA of Sweden 

IKEA 

  Lacquers 

  Inks 

"Lack" 

i 



Citat från en ny och mycket 
intressant bok 

För att effektivisering i offentlig sektor inte 
skall stanna i besparing på bekostnad av 
kvalitet krävs ett systematiskt sökande 
efter specialiserings- och skalfördelar inom 
och mellan organisationer.” 

 

Waluszewski & Håkansson, 2014. Bakom 
marknadsfasaden. Gidlunds Förlag 



Utmaningar för offentlig 
upphandling 

 Räcker det med att köpa befintliga lösningar 
(produkter / tjänster som leverantörer utvecklat i 
interaktiva processer med andra)? 

 Skall vi definiera behov, forma de koncept vi verkligen 
vill ha, och upphandla det? 

 Skall vi vara med med och driva utvecklingen? 

 Hur bli en intressant partner (mobilisering)? 

 Hur hantera processer där villkoren förändras över 
tid? (timing, successiva förtydliganden)? 

 Hur specificera? 

 Hur hantera beroendeförhållanden? 

 



Exempel: Trafikljus i Eindhoven 

contracting 

tendering execution 

procurement 
strategy early market  

involvement 

Implementation Roadmap Public Lighting 2030 



 

PAUS 



Den strategiska upphandlingens 
organisatoriska utmaningar.  

 

Björn Axelsson. Del 2. 



Problem och begränsningar vid 
förbättringsarbete inom inköp 

 Kunskapsbrister inkl begrepp och teorier viktiga 
vid strategisk utveckling av inköp 

 Brist i organisationsstrukturer samt i förmåga till 
implementering 

 Brist på gemensamma data, synkroniserade 
metoder och IT- stöd 

 Kommunikation (alltid svårt) 

 Strävan efter snabba resultat (främst) istället för 
långsiktig uppbyggnad 

  ”Hjälteberoendet” 

 Jobb & maktbevarande samt förtroendebrister 

   



Strategi 

Organisation HR 

Process Mätetal IT 

• Resurser? 

• Roller och ansvar? 

• Rapportering? 

• Inköps involvering i 

det som köps?  

•Finns relevant 

kompetens på 

plats? 

•Inköps status? 

• Avropsrutiner? 

• Kontrakthantering? 

• Leverantörshantering 

(konkurrens / 

samarbete, förhandling, 

dialog, etc) 

• Finns mätetal på 

plats som stödjer 

målen? 

• System för mätning 

och uppföljning? 

•Används system för 

att skapa data om 

“vart pengarna tar 

vägen” 

• Finns automatiska 

avrops- och 

betalningsprocesser 

Viktigt att ta ett samlat grepp 

• Inköpsstrategi, mål 

och policy? 

• Verksamhetsplaner? 



Kommersiell 
inriktning 

Serva “fabri- 

- 
 

ken”. 
Intern 
integration 

Försörjnings- 
 kedjeorient. 

Kundvärde- 
orientering 

Inköps 
koordinering 

1 2 3 4 5 6 

Functional focus Cross functional focus 

Bidrag till  

Verksamhets- 

nytta 

 

Från oreda till kontroll 

och prisfokus 
Från kostnadsfokus 

till värde 

Anpassad efter Van Weele & Rozemeijer, 1996 

Några steg från ostrukturerat  till  
strukturerat och professionellt 

Från decentraliserat till samordnat (ofta 

 centralt inköp) 
Inköpsteam, ”centers of excellence”, samordning 

Grad av synkronisering & 

vidden av inköpsmetoder 

(arbetssätt) som 

organisationen behärskar 



Viktigt med en genomtänkt process för 
”kategori”-styrning 

Nuläge Mål Ev. för-

nyelse 

Navigera Leverantörs

-marknad  

Imple-

mentering 

Starkt fokus 

här under 

vardags- 

arbetet. 

Starkt fokus 

här i sam-

band med 

större upp-

handlingar.  

En mycket 

viktig del som 

kräver stort 

engagemang 



En återkommande erfarenhet… 

Samla            Standardisera    Samordna     Konsolidera     Bygg upp inköps-    

Volymer        produktvalen    artiklar         leverantörs-      expertis 

          basen  

   

      

Erfarenhet: Pris/kostnad per 

enhet sjunker påtagligt med 

ett strukturerat arbetssätt…     

 



En genomtänkt struktur!? 

 Specialisering/ kategoriindelning   

 Specialisera på köp från vissa leverantörer 
/marknader 

 Specialisera på vissa interna användningsområden  

 

 Koordinering genom policys och rutiner, ”process-
ägare”, samordningsgrupper  

 Auktoritetskedjor: vem rapporterar till vem? Vilken 
position har inköp i organisationen?  

 Kategoristyrning och inköpsteam. 



Utvecklingsinriktade köp 

Utvecklingsfas  
Behovsprecisering 

och formande av 

projekt 

Taktisk del av 

processen 

Poten-

tiell 

påver-

kan 

Inköps roll?  

Specialisten? 

Affärsutvecklaren? 

När samordna? 

Vem tillför vad? 



Fungerande team- work 

 Komplementära kompetenser 

 Medvetenhet om organisationens vision och 
tydligt definierade mål på gruppnivå  

 Befogenheter att ta beslut inom sitt 
ansvarsområde 

 Gemensamt ansvar for gemensamma beslut 

 Lita på varandra (social dimension) 

 Kontinuerlig feed- back av resultat 

 Integrera med enheter utanför teamet (klargöra 
kopplingar och gränssnitt) 

 



En organisatorisk helhetsbild av 
effektivt inköp 

Formell 

organisation 

Informations 

 & kommunikations  

system 

Inköps  

Leadning 

& kontroll 

Informell 

organisation 

 (kultur) 

 

Effektiva 

Inköpsorganisa- 

tioner 

  

Intranet / internet / e-mail 

CRM- system  

Video-konferenser 

centraliserad databas, electronic 

message board, Web portal och 

andra “verktyg” 

(©
R

o
ze

m
ei

je
r,

 2
0

0
0

) 

Skapa interna nätverk gm 

HRM,  

träning, arbetsrotation, 

utvecklingsprogram,  

events, Gruppidentitet 

Stöd från ledningen 

Tydliga strategier & planer 

Resourser 

Mätsystem 

Synliga resultat och 

 belöningssystem 

Formaliserade kontakter  

& org struktur 

 Styrgrupper , 

kategoriteam & 

processägare, 

projektgrupper 



Två profilerade ledarstilar 
“Transaktionellt” 

 Fokus på tydliga men 
“smala” mål 

 Explicit styrning vad gäller 
förväntan på medarbetares 
prestationer 

 Kontroll & feed- back för 
att hålla riktningen 

 Stävan efter standardi-
sering, formalisering & 
effektivitet, successivt 
finputsande 

Förändringsinriktat 

 Fokus på att driva och 
hantera förändring 

 Experimenterande 

 Uppmuntrar lärande 
genom att testa nya vägar 

 Visionär som söker uppnå 
utmanande mål 

 Människan I fokus. 
Försöker “lyfta” organisa-
tionen med motiverade 
medarbetare.  

 



Ledare påverkar på många sätt 
– exempel 

Uppmärksamhet 

 Vad de frågar om, mäter, berömmer och kritiserar 

Reaktion på kriser 

 Då visar de sina “verkliga” värderingar… 

Roll- beteende 

 Vad de gör är viktigare än vad de säger. 

Fördelning av belöningar 

 Löner, ceremonier, beröm I informationskanaler 

Kriterier för anställning,  urval och förflyttning 



Offentliga inköp: från kameral till strategisk 

 Säkerställa att inköpen är förenliga med 
upphandlingslagarna. 

 Processa inköpsorder. 

 Administrativa och kamerala inköpsuppgifter. 

 --- 

 Designa inköp så att det kan bidra till 
värdeskapande. 

 Utnyttja köpkraft tvärs över alla verksamheter. 

 Säkerställa att allt konkurrensupphandlas. 

 --- 

 Medverka vid TILLSKAPANDET av 
verksamhetsstrategier. 

 VISAR hur inköp / upphandling KAN BIDRA till 
och medverkar i GENOMFÖRANDET av 
verksamhetsstrategierna. 

 Tillhandahålla information och analyser av 
”best practice”  marknader och metoder 

 

 

1. ADMINISTRATIV  
(operativ) 

  

2. KOMMERSIELL 
VÄRDE- 
SKAPANDE 
(taktisk) 

  

3. STRATEGISK  



Hur driva förändring?  
(Några röster från den privata sidan..) 

”Verksamhetsplanen är 

nyckeln. Se till att successivt 

uppdatera den och flytta fram 

positionerna. Tydliggör  

kraven på inköp. Då kommer 

energin” S-E S 

”Våra inköpsmål läggs fast i dialog med högre 

ledningsnivåer. Dessa intresserar sig för uppföljningar 

och är – genom den förstålse de successivt fått - 

förberedda när verksamheten kan behöva förstärkt stöd 

för att lösa sin uppgift.” HJ 

”Inled en förändringsprocess med det som kan lösas 

enkelt. Gå gradvis mot tuffare utmaningar. Därmed 

växer inköp in i sin mer strategiska roll”. S-A S 
Säkerställ att det finns 

överensstämmelse mellan 

verksamhetskrav och inköp hela vägen 

upp i organisationen. Mät, följ upp, 

rapportera och agera på avvikelser.!” 

HJ 
”Följ upp. Redovisa konkreta resultat. Skapa mål 

och åtaganden. Gör årliga fylliga rapporter om hur 

inköp utvecklats” PH 

”Det blir alltmer vanligt att delar ur verksamhetsledningen fortlöpande ingår i de inköpsteam som 

hanterar de allra mest strategiska inköpen.” BA 

Hur ofta händer det att kommunfullmäktige ägnar en hel dag åt inköpsfrågor? 



Roller i upphandling / inköp 

Ledare 

Strategisk 
upphandlare 

Operativ 
upphandlare 

Kompetensområden 

KOMPETENS 

-Identifiera och 

”se” 

möjligheter 

-Analysera och 

värdera 

-Driva 

förändring i 

arbetet med 

kategorier och 

i projekt 



Kompetensområden för SOI-certifikatet 

Affärsmannaskap 

Juridik 

Analytisk och 

kommunikativ 

förmåga 

Organisations-

kunskap 

Ekonomi, 

kalkyler 

Nivåer: 

A. Känna till 

B. Kunna  

C. Behärska 



Tack! 


