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Abstract 

The purpose of this study has been to explore how project-based organizations should 

structure their purchasing organization regarding the aspects of centralization and 

decentralization. The study has also explored how these aspects affect the purchasing 

process. To address this purpose, two research questions formed the basis for the 

study, these are: 

• Research question 1: Which aspects affect the degree of centralization 

and decentralization regarding purchasing in project-based 

organizations? 

• Research question 2: How do these aspects affect the purchasing 

process of a project-based organization? 

 

Different aspects has been identified through a thematic analysis and the most 

interesting aspects are; coordination and oversight, support and training, sharing of 

information and knowledge, and the scope of the purchasing organization. 

 

The result of the study shows that a purchasing organization at a project-based 

organization should form a mix of centralization and decentralization. A centralized 

purchasing function that can coordinate and support purchasing is necessary in 

project-based organizations. The purchasing function should also act as a gatekeeper 

that gather and distributes information to relevant areas of the organization. It is 

important that the scope of the purchasing organization does not become too 

extensive and that a centralized function does not gain too much control. The local 

knowledge that exists in the different projects is an important factor to take advantage 

of in the purchasing process. 

 

The study has concluded that another step in the purchasing process exists that is not 

described in prior theory. This step is about implementing a purchasing decision 

throughout the organization. The practical implication of the study regards the local 

knowledge that exists in the different projects and that it is important to take 

advantage of that knowledge. 

 



Keywords: project-based organizations; centralization; decentralization; purchasing 

organization; purchasing process.  



Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur projektbaserade organisationer bör utforma sin 

inköpsorganisation med avseende på aspekterna centralisering och decentralisering, 

samt hur detta påverkar inköpsprocessen hos dessa organisationer. För att besvara 

detta syfte har två forskningsfrågor legat som grund för studien, dessa är: 

• Forskningsfråga 1: Vilka aspekter påverkar graden av centralisering 

och decentralisering vid inköp inom projektbaserade organisationer? 

• Forskningsfråga 2: Hur påverkar dessa aspekter inköpsprocessen för 

en projektbaserad organisation? 

 

Genom tematisk analys har olika aspekter identifierats och dessa är samordning och 

överblick, stöd och utbildning, spridning av information och kunskap samt 

inköpsorganisationens omfattning var de mest intressanta.  

 

Resultatet av studien visar på att en inköpsorganisation inom en projektbaserad 

organisation bör bestå av en central inköpsfunktion som kan samordna inköp, erbjuda 

organisationen stöd och utbildning inom inköp samt samla och sprida den information 

och kunskap som existerar i organisationen. Den stora farhågan inom projektbaserade 

organisationer är att en centraliserad inköpsorganisation växer och får alldeles för stor 

kontroll. Resultatet visar att de decentraliserade aspekterna inom en projektbaserad 

organisation är viktiga att ta del av. Den lokala kunskap och delaktigheten som finns 

ute i projekten värderas högt inom organisationen och är väsentlig för att nå ett 

framgångsrikt arbete med inköp. 

 

Studien har funnit att det för projektbaserade organisationer existerar ytterligare en fas 

i inköpsprocessen jämfört med teorin, en fas angående implementering av ett 

inköpsbeslut. Denna implementering är viktig för projektbaserade organisationer för 

att nå ut till hela organisationen. Den praktiska implikation som studien nått är att det 

är viktigt för projektbaserade organisationer att utnyttja den lokala kunskapen som 

finns ute i projekten. 

 

Nyckelord: projektbaserade organisationer; centralisering; decentralisering; 

inköpsorganisation; inköpsprocess  
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1 Introduktion 

Detta avsnitt inleder med att förklara bakgrunden till studien för att sedan komma in 

på en problemdiskussion som leder fram till studiens syfte.  

1.1 Bakgrund 
Synen på inköpsfunktionen hos företag har förändrats, från att vara sedd som en 

funktion som enbart ska köpa så billigt som möjligt till att vara sedd som en 

strategiskt viktig funktion (Gadde och Håkansson, 1994; McIvor, Humphreys & 

McAleer, 1997). Inköp utgör mer än hälften av den totala kostnaden hos de flesta 

företag vilket gör att inköpsfunktionen spelar en viktig roll för att uppnå lönsamhet 

(Gadde och Håkansson, 1994). McIvor et al. (1997) menar att besparingar inom inköp 

direkt kan kopplas till en ökad vinst i företaget och ju mer ett företag växer desto fler 

inköp måste hanteras, vilket leder till slutsatsen att en välstrukturerad 

inköpsorganisation blir allt viktigare ju mer ett företag växer (Carr & Pearson, 1999; 

Van Weele, 2005).  

 

Trots utvecklingen av inköp så finns det fortfarande företag som inte har någon 

strukturerad inköpsorganisation. Pressey, Winklhofer och Tzokas (2009) konstaterar 

att det finns empiriska studier som visar att inköp i små och medelstora företag endast 

hanteras av ett fåtal nyckelpersoner inom företaget, samt att inköp ses som en del i att 

driva företaget och inte som en egen funktion. Denna hantering av inköp blir ofta kvar 

när företag växer sig större om de inte inför en inköpsorganisation. Desto större 

företaget växer sig desto mer komplicerad blir processen för att göra detta. Mindre 

företag hanterar oftast inte en större mängd inköp och kan därför klara av att hantera 

dessa relativt bra utan någon inköpsorganisation. I takt med att företaget växer och att 

konkurrensen på marknaden ökar så blir inköpsfunktionens strategiska roll i 

verksamheten allt viktigare (Carr & Pearson, 2002).  

 

Det är många olika parametrar som påverkar vid inköp och det finns inga inköp som 

ser exakt likadana ut mellan olika organisationer, det är alltid något som skiljer sig åt 

och olika organisationer kommer aldrig kunna följa exakt samma process för liknande 

inköp (Johnston & Bonoma, 1981; Wind & Thomas, 1980). Författarna menar därför 
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att det är svårt att generalisera en inköpsorganisation för alla branscher och även olika 

organisationer inom samma bransch. Detsamma gäller för projektbaserade 

organisationer (PBO), där varje projekt ofta blir sedda som en egen organisation 

(Hobday, 2000).  

 

PBO är av naturen decentraliserade (Thiry & Deguire, 2007) och decentraliserade 

organisationer behöver tydliga modeller och strukturer för att uppnå organisationens 

gemensamma mål (Hobday, 2000; Vagstad, 2000). Hobday (2000) beskriver detta 

enligt följande: ”The PBO is an intrinsically innovative form as it creates and 

recreates new organisational structures around the demands of each [...] project and 

each major customer” (s. 871). Trots att de olika projekten inom en PBO ses som 

egna organisationer finns de inom en och samma organisation vilket enligt Johnston 

och Bonoma (1981) gör det möjligt att följa samma process. PBO använder ofta 

modeller som ursprungligen är ämnade för projektledning till att styra organisationen, 

dessa modeller är väldigt hierarkiska och främjar uppdelning av aktiviteter (Thiry & 

Deguire, 2007). På grund av den komplexa omgivning som de flesta av dagens 

organisationer upplever är dessa modeller inte lämpliga för att styra hela 

organisationer (Thiry & Deguire, 2007). Enligt Turner och Keegan (2001) krävs det 

studier angående nya tillvägagångssätt för att styra PBO, bland annat genom att 

applicera en mer central styrning och kontroll. 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns väldigt mycket forskning angående inköp och olika aspekter runt det från de 

senaste 50 åren, dock finns det fortfarande mycket kvar att studera för att komplettera 

och förbättra existerande studier, speciellt rörande organisationen av 

inköpsfunktionen (Schneider & Wallenburg, 2013). Vidare menar Schneider och 

Wallenburg (2013) att eftersom inköp blivit allt viktigare strategiskt så krävs studier 

kring strukturen av inköpsorganisationen för att skapa en effektiv och ändamålsenlig 

organisation. Det existerar redan en mängd studier angående inköpsorganisationen 

hos traditionella tillverkande företag (McIvor et al., 1997; Gadde och Håkansson, 

1994), dock saknas det tydliga modeller angående organisationen hos PBO (Thiry & 

Deguire, 2007) vilket lämnar ett utrymme för att söka ny kunskap inom detta område.  
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Thiry & Deguire (2007) menar att det är ett måste att vidga perspektivet angående 

organisationsstrukturen hos PBO. Turner och Keegan (2001) menar att PBO kräver 

nya tillvägagångssätt för att kunna hantera den komplexitet som finns hos dessa 

organisationer, därmed är det även oklart hur hanteringen runt inköp kan se ut. Som 

tidigare nämnt så kan varje projekt inom en projektbaserad organisation ses som en 

egen organisation (Hobday, 2000). Komplexiteten med detta bidrar till att det är 

viktigt med en inköpsorganisation som är tydlig genom hela organisationen, trots att 

själva inköpsprocessen kan skilja sig för olika inköp så kan en strukturerad 

inköpsorganisation underlätta hur denna komplexa process ska hanteras. Därför är det 

värt att undersöka hur inköpsprocessen inom en PBO ser ut och hur en 

inköpsorganisation kan utformas. 

 

Ett av de största besluten som ett företag stöter på när de ska införa en 

inköpsorganisation är huruvida den ska vara centraliserad eller decentraliserad, dvs. 

om en central funktion ska sköta alla inköpsaktiviteter i företaget eller om funktionen 

ska vara uppdelad på avdelningar inom företaget (Benton, 2010). Studier visar dock 

på att det i framtiden inte kommer vara frågan om antingen en centraliserad eller 

decentraliserad inköpsfunktion, utan snarare en hybrid av dessa (Zheng, Knight, 

Harland, Humby & James, 2007). Hur denna hybrid kan utformas skiljer sig enligt 

Zheng et al. (2007) mellan olika organisationer och de menar att allt färre kommer 

arbeta med en helt centraliserad eller decentraliserad inköpsfunktion. Det är alltså 

relevant att studera hur en inköpsorganisation ska utformas utifrån dessa aspekter 

gällande centralisering och decentralisering och vad som påverkar denna utformning. 

Att studera detta inom PBO är också aktuellt eftersom det enligt Turner och Keegan 

(2001) krävs studier angående en mer central styrning och kontroll inom just PBO. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka hur projektbaserade organisationer bör 

utforma sin inköpsorganisation med avseende på aspekterna centralisering och 

decentralisering, samt hur dessa aspekter påverkar inköpsprocessen. Detta är särskilt 

intressant hos företag som växer för att de ska kunna hantera ytterligare tillväxt i 

framtiden, vilket även leder till en ökning av antalet inköp. För att kunna besvara 

syftet har följande forskningsfrågor utformats och legat som grund för studien: 
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• Forskningsfråga 1: Vilka aspekter påverkar graden av centralisering 

och decentralisering vid inköp inom projektbaserade organisationer?  

• Forskningsfråga 2: Hur påverkar dessa aspekter inköpsprocessen för 

en projektbaserad organisation?  
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2 Litteraturöversikt 

Detta avsnitt inleder med att beskriva projektbaserade organisationer för att ge en 

förståelse angående dessa, sedan beskrivs aspekterna centralisering och 

decentralisering för att avslutningsvis beskriva vilka faktorer som påverkar en 

inköpsprocess. 

2.1 Projektbaserade organisationer 
Lindkvist (2004) definierar en projektbaserad organisation som ”Firms that privilege 

strongly the project dimension and carry out most of their activities in projects may 

generally be referred to as project-based firms” (s. 5). Projektbaserade organisationer 

framställs ofta som ideala för att hantera snabbt förändrande marknader, ökande 

produktkomplexitet, teknologisk osäkerhet och för att fostra innovativt tänkande 

(Hobday, 2000). Ett problem som förekommer i projektbaserade organisationer är att 

varje projekt blir sett som ett eget företag och att dessa projekt många gånger inte 

speglar organisationens övergripande strategi (Thiry & Deguire, 2007). Detta beror 

bland annat på svårigheten att dela med sig av kunskap och information mellan 

projekten för att få organisationen att långsiktigt utvecklas (Bresnen, 2004). Istället 

prioriteras ofta kortsiktiga projektspecifika mål som är lönsamma för det enskilda 

projektet framför mer långsiktiga övergripande mål för hela organisationen, vilket 

skapar barriärer för förändring och framtida utveckling (Bresnen, 2004).  

 

Thiry och Deguire (2007) menar att de olika intressenterna i en organisation, i detta 

fall projektchefer och företagschefer, påverkar strukturen hos densamma och även hur 

organisationen skapar värde. Thiry och Deguire (2007) anser att ett problem som 

många organisationer inte förstår är hur de skapar adderat värde till organisationen 

genom samverkan mellan olika projekt i projektportföljen. Det finns en viktig aspekt 

av PBOs som är outforskat, det är samarbetet mellan olika projekt- och 

företagschefer. Thiry och Deguire (2007) betonar att utvecklingen av en gemensam 

zon mellan projektledare och företagschefer är nödvändig för ett fungerande 

samarbete, utan en sådan zon kommer organisationens långsiktiga utveckling att 

hämmas. 
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PBO är en naturligt decentraliserad organisationsform (Thiry & Deguire, 2007) och 

för att bättre förstå vad en sådan struktur innebär kommer följande avsnitt beskriva 

aspekterna centralisering och decentralisering. 

 

2.2 Centralisering och decentralisering 
Ett av de viktigaste besluten som ett företag måste ta angående sin 

organisationsstruktur är huruvida den ska vara centraliserad, decentraliserad eller en 

hybrid av dessa och således är detta även ett viktigt beslut för företagets 

inköpsfunktion (Munson & Hu, 2010; Johnson, Leenders & Fearon, 1998). Det finns 

förstås både för och nackdelar med en centraliserad och en decentraliserad 

inköpsfunktion och nedan följer en beskrivning av centralisering, decentralisering och 

vad som kallas en hybrid av dessa. 

2.2.1 Centralisering 

En centraliserad organisationsstruktur innebär att en central funktion kontrollerar de 

viktiga beslut som behöver tas i en organisation (Vagstad, 2000). Den stora fördelen 

för företag att arbeta med en centraliserad inköpsfunktion är att köpkraften ökar 

eftersom företaget kan samordna fler inköp och förhandla med större volymer, vilket 

är finansiellt gynnsamt eftersom företaget kan erhålla mängdrabatt vid sina inköp 

(Munson & Rosenblatt, 1998; Benton, 2010). En centraliserad organisation erbjuder 

ett mer standardiserat arbetssätt och gör det enklare för en organisation att sträva åt 

samma håll. En centraliserad organisation tillåter organisationen att utbilda 

specialister inom olika områden, som till exempel inköp (Johnson and Leenders, 

2001).  

 

Ett problem som uppstår genom att arbeta centraliserat med inköp är att relationer till 

lokala leverantörer och förmågan att lösa lokala problem kan bli bristfällig. Detta 

innebär att den kunskap som finns lokalt inte utnyttjas på samma sätt som vid ett 

decentraliserat inköp, vilket kan påverka resultatet och det upplevda värdet från 

tjänsten. Ett centraliserat angreppssätt kräver byråkratiskt arbete som är kostsamt och 

som påverkar effektiviteten negativt. Vagstad (2000) menar att den information som 

krävs för att kunna ta ett beslut ofta är utspridd och därför är en centraliserad struktur 

ineffektiv och kostsam på grund av de byråkratiska kostnader som uppstår. Samtidigt 

kan en noggrant utformad process ge tillgång till lokal information på ett enkelt och 
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effektivt sätt (Vagstad, 2000). En centraliserad organisationsstruktur minskar även 

möjligheterna att de anställda söker nya, innovativa lösningar på de problem som 

uppstår eftersom ansvaret ligger hos den centrala funktionen (Claver-Cortés, Pertusa-

Ortega & Molina-Azorín, 2012). Detta är något som kan hämma företagets 

utveckling, speciellt inom snabbt växande industrier.  

2.2.2 Decentralisering 

Tvärtemot en centraliserad organisationsstruktur innebär decentralisering att viktiga 

beslut tas mer decentraliserat inom organisationen, detta anses vara en lämplig 

struktur när organisationer behöver fatta snabba och mer lokala beslut. En helt 

decentraliserad organisationsstruktur angående inköp innebär att varje enhet själva 

genomför sina inköp, likt en egen organisation (Munson & Hu, 2010). Både Johnson 

och Leenders (2001) samt Govindahajan (1986) menar att strukturen hos en 

organisation påverkas av den externa omgivningen, desto större osäkerhet som 

existerar kring den externa omgivningen desto mer information behöver bearbetas. 

Det kan anses råda osäkerhet kring den externa omgivningen i projektbaserade företag 

eftersom omgivningen förändras allt eftersom projekt förändras och nya projekt 

startar.  

 

Gadde och Håkansson (1994) menar att ett decentraliserat inköp främjar vikten av att 

ha nära relationer med lokala leverantörer och att när det uppstår problem så måste 

individen som beslutar hur problemet ska lösas vara insatt i det för att ha rätt kapacitet 

att lösa det. En decentraliserad struktur involverar fler beslutsfattande enheter och 

individer, vilket leder till att fler individer blir insatta i verksamhetens beslut som i sin 

tur kan generera fler idéer kring förbättringsförslag och liknande för att utveckla 

organisationen (Claver-Cortés, Pertusa-Ortega & Molina-Azorín, 2012). En 

interaktion mellan olika individer med olika kunskap främjar den fortsatta 

utvecklingen hos organisationen, och bidrar även till att de anställda känner sig 

delaktiga och att de kan vara med och påverka. En avsaknad av ett sådant system 

skulle fortfarande generera idéer men om de inte kan gå vidare i organisationen så 

främjar dem inte utvecklingen hos företaget.  

 

För att en decentraliserad organisationsstruktur ska fungera och bidra till framgång 

krävs tydliga mål som de decentraliserade enheterna kan följa (Vagstad, 2000). En 
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avsaknad av dessa mål kan leda till stora kostnader eller bristande i kvalitet beroende 

på vilka lokala värderingar som existerar, samtidigt kan en decentraliserad 

organisation minska kostnader genom att beslut fattas snabbare. Vid decentraliserat 

inköp finns en risk att den lokala inköparen kan ha ett partiskt ändamål med inköpet 

som är lokalt gynnsamt men som inte är gynnsamt för företaget som helhet (Vagstad, 

2000). En hög grad av decentralisering innebär också att mer tid och kraft behöver 

läggas på att samordna och kontrollera vilket i sin tur kan generera höga kostnader 

(Govindahajan, 1986). Ett av de stora problemen med en decentraliserad 

organisationsstruktur är att det blir svårare att greppa helhetsbilden för hela företaget. 

Individer involverade inom decentraliserade aktiviteter innehar en hög kunskap om 

just sina aktiviteter men har ingen kunskap och svårt att få information angående 

andra decentraliserade aktiviteter.  

2.2.3 Hybrid mellan centralisering och decentralisering 

I en studie av Siggelkow och Levinthal (2003) angående organisationsstruktur 

framkom att varken en centraliserad eller helt decentraliserad organisationsstruktur 

bidrar till en högpresterande organisation. Utan de fann att, vad de kallar, en temporär 

decentralisering är det som främst bidrar till en långsiktigt och högpresterande 

organisation. Detta går i linje med vad Zheng et al. (2007) kallar för en hybrid av 

centralisering och decentralisering, vilket beskrivs mer nedan.  

 

Studier visar på att utvecklingen inom inköpsorganisation varken går mot en 

centraliserad eller decentraliserad inköpsfunktion, utan snarare en hybrid av dessa 

(Zheng et al., 2007). Munson och Hu (2010) har identifierat fyra av de vanligaste 

hybridvarianter som används vid inköp, varav en variant är fullständig 

decentralisering vilket beskrivs i föregående avsnitt. Den första varianten, se Figur 1, 

som beskrivs har växt fram för att försöka utnyttja fördelarna med både centraliserat 

och decentraliserat inköp och kallas för centraliserad prissättning med decentraliserat 

inköp (Munson & Hu, 2010). Denna metod innebär att en centraliserad 

inköpsfunktion (grå/blå bild i figuren) förhandlar fram kontrakt med olika 

leverantörer för hela företaget, men att de lokala kontoren (orange bild i figuren) 

sedan genomför inköpet och bestämmer hur mycket de vill köpa från leverantören 

(grön bild i figuren) som då levererar direkt till det lokala kontoret på avtalad tid. Vid 

inköp för lägre summor och som behöver köpas in mer frekvent är centraliserad 
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prissättning med decentraliserat inköp att föredra eftersom det innebär en mer effektiv 

process där det lokala kontoret kan köpa in direkt från leverantör, denna metod 

underlättar även kommunikation direkt till leverantör (Munson & Hu, 2010). 

 
Figur 1. Centraliserad prissättning med decentraliserat inköp. 

Källa: Munson och Hu (2010) 

Den andra varianten, se Figur 2, kallas för centraliserat inköp och lagring och innebär 

att en central inköpsfunktion prissätter och genomför inköp av varor som sedan lagras 

i ett central lager (blå bild i figuren) tills de distribueras till det lokala kontoret vid 

behov (Munson & Hu, 2010). Denna variant är lämplig när de lokala kontoren har ett 

behov som är jämnt fördelat och då distribution kan ske periodvis.  

 
Figur 2. Centraliserat inköp och lagring.  

Källa: Munson och Hu (2010). 

Munson och Hu (2010) tar även upp en hybrid som de kallar för centraliserat inköp 

med lokal distribution, se Figur 3, som innebär att ett företag prissätter och genomför 

inköpet via en centraliserad inköpsfunktion och att leveransen sedan sker till de lokala 

kontoren direkt från leverantör. Vid ett sådant scenario sker inköpen på periodisk 

basis och kan ge större prisfördelar jämfört med att ha centraliserad prissättning med 

decentraliserat inköp, detta alternativ är att föredra vid större inköp med hög kostnad 

där inköp inte behöver ske lika ofta (Munson & Hu, 2010).  

 
Figur 3. Centraliserat inköp med lokal distribution. 

Källa: Munson och Hu (2010). 
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2.3 Inköpsprocessen 
Detta avsnitt är uppdelat i fyra delar som behandlar de faser, roller och dimensioner 

som påverkar en inköpsprocess. Avsnittet med val av leverantör anses vara en viktig 

punkt i inköpsprocessen och utgör därför ett eget avsnitt. 

2.3.1 Faser i inköpsprocessen 

Processen för inköp är komplex vilket speglas av de olika modeller som tagits fram 

för att beskriva de olika faser en inköpsprocess inkluderar. Denna komplexitet 

tydliggörs av att Wind och Thomas (1980) beskriver sex olika modeller där allt från 

fyra upp till tolv faser är inkluderade. Utifrån dessa modeller har Wind och Thomas 

(1980) sammanfattat vad de anser vara de viktigaste faserna i en inköpsprocess till 

följande: 

• Identifiering av behov. 

• Identifiering av alternativ. 

• Fastställa köp- och användningskriterier. 

• Utvärdering av alternativ. 

• Köpbeslut. 

• Utvärdering av köp. 

Att identifiera ett behov, vilka alternativ som finns och att utvärdera dessa alternativ 

är något som förekommer i alla modeller, lika så köpbeslutet men ett sådant beslut 

förekommer i alla inköp som görs. Det Wind och Thomas (1980) anser viktigt och 

som ofta inte förekommer i olika modeller är att fastställa de kriterier som är viktiga 

och att utvärdera köpet i efterhand. Dock är inte samtliga av dessa faser alltid 

nödvändiga vid en inköpsprocess, vid ett återköp av samma eller liknande produkt 

som tidigare kan processen kortas ned för att spara på resurser (Wind och Thomas, 

1980). Att gå igenom samtliga faser för varje inköpsprocess kan vara tidskrävande 

och är onödigt om ett liknande köp gjorts tidigare, det är därför viktigt att ta tillvara 

på existerande information och kunskap så att den kan utnyttjas vid ett återkommande 

inköp av liknande karaktär. 

2.3.2 Roller i en inköpsprocess 

De individer som är involverade under inköpsprocessen för en specifik produkt eller 

tjänst varierar beroende på vilket inköp som ska genomföras, och då speciellt i en 

projektbaserad organisation där inköp ofta genomförs mot olika projekt (Webster & 
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Wind, 1972; Johnston & Bonoma, 1981). Webster & Wind (1972) har identifierat fem 

olika roller som alltid är involverade när ett inköpsbeslut ska tas dessa roller är 

brukaren av produkten, påverkare, köpare, beslutsfattare och gatekeeper. Författarna 

menar att samtliga roller alltid existerar och att flera individer kan ta på sig samma 

roll men även att en individ kan ta på sig flera roller, dock är det inte lämpligt om 

samma individ innehar samtliga roller. För att säkerställa ett bra och korrekt inköp är 

det viktigt att samtliga roller är inblandade i inköpsprocessen. De fem olika rollerna 

innebär följande (Webster & Wind, 1972; Van Weele, 2005): 

• Användaren – de individer som använder produkten eller tjänsten inom 

organisationen. Användaren bör ha inflytande på de egenskaper som 

produkten eller tjänsten ska uppfylla. 

• Påverkaren – de som påverkar och influerar beslutsprocessen genom att 

tillhandahålla information och utvärderingskriterier under processens gång. 

• Köparen – är de som förhandlar med leverantören om olika villkor och 

genomför själva köpet. 

• Beslutsfattare – är de som har behörighet att välja vilket alternativ som ska 

väljas mellan olika inköpsåtgärder. 

• Gatekeeper – en gatekeeper kontrollerar flödet av information in och ut från 

ett inköpscentrum. En gatekeeper har stor påverkan eftersom den kan välja 

vilken information som ska delas vidare och inte. 

 

Utöver dessa fem olika roller presenterar Bonoma (1982) ytterligare en; 

initiativtagaren. Det är initiativtagaren som först uppmärksammar ett problem eller ett 

behov som kräver ett inköp (Bonoma, 1982). Det är viktigt att organisationen och de 

individer som är involverade har klart för sig vad som förväntas av dessa roller under 

en inköpsprocess och hur de är kopplade till varandra (Webster & Wind, 1972). I en 

PBO kan användandet av dessa roller bidra till att organisationens mål uppnås genom 

att någon roll alltid ska tas av en individ som inte är specifikt kopplat till enskilda 

projekt utan har en mer objektiv bild med helheten som fokus.   

2.3.3 Dimensioner som påverkar inköpsprocessen 

Eftersom de individer som är involverade i en inköpssituation varierar mellan olika 

inköp existerar det sällan någon formell struktur angående hur kommunikationen ska 

fungera under en inköpsprocess (Johnston & Bonoma, 1981), vilket speciellt kan 
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tyckas gälla i PBO där majoriteten av alla inköp kräver projektspecifik kunskap. 

Johnston och Bonoma (1981) har studerat hur kommunikationen fungerar mellan de 

individer som är involverade i olika inköpssituationer och menar att det finns fem 

mätbara dimensioner som karaktäriserar en inköpssituation. Dessa dimensioner är:  

• Vertikal inblandning – syftar till antalet hierarkiska nivåer som är inblandade, 

dvs. antalet chefsnivåer. 

• Horisontell inblandning – syftar till hur många olika avdelningar som är 

inblandade. 

• Omfattning – det totala antalet individer som är involverade i inköpsprocessen. 

• Samhörighet – till vilken grad individerna i en inköpsprocess är kopplade till 

varandra genom direkt kommunikation.  

• Centralitet – syftar till hur centrala ställningen hos inköpsfunktionen, dvs. till 

hur stor grad den information som rör inköpet går igenom funktionen. 

 

Genom att kartlägga hur kommunikationen går till under en inköpsprocess, från det 

att behov uppstår till att köpet är genomfört, kan organisationen utvärdera och besluta 

vilken som är den optimala nivån för varje dimension (Johnston & Bonoma, 1981). 

Den horisontella inblandningen är viktig eftersom vissa avdelningar kan sitta med 

viktigt information som i allra högsta grad påverkar ett köpbeslut i en annan 

avdelning, dock kan en för hög involvering innebära att intressekonflikter uppstår och 

även vara resurskrävande. Det är även viktigt att veta vilka hierarkiska nivåer som 

behöver vara inblandade i ett inköpsbeslut, beslut som kan tas på en lägre nivå ska 

göra det men samtidigt ska det vara tydligt vilka inköp som behöver behandlas på en 

högre nivå (Johnston & Bonoma, 1981).  

 

Dimensionerna omfattning och samhörighet är viktiga eftersom de avgör hur fort 

information kan flöda mellan olika individer och även att informationen når fram. 

Omfattning är också en viktig aspekt eftersom ett inköpsbeslut sällan tas av en enskild 

individ, fler individer minskar risken för att eventuell partiskhet ska påverka ett beslut 

på bekostnad av företagets bästa. Dimensionen angående centralitet diskuteras även 

under avsnitt 2.2 men denna berör hur stort inflytande en central funktion ska ha vid 

olika inköpsbeslut. Denna aspekt är särskilt viktig när inköpsbeslut fattas på en 
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decentraliserad nivå, det ska vara tydligt vilka köp som kräver att en central funktion 

ska vara involverad (Johnston & Bonoma, 1981). 

2.3.4 Val av leverantörer 

Eftersom inköp har utvecklat sig från att enbart utgöra ett köp av en produkt eller 

tjänst mellan köpare och leverantör till att utgöra ett samarbete och en relation mellan 

parterna för att främja konkurrenskraften hos båda aktörerna är val av leverantör en 

betydande faktor i inköpsprocessen (McIvor et al., 1997). Det är inte endast priset 

som spelar roll utan köparen letar efter en leverantör som förstår och kan leva upp till 

köparens behov (Bonoma, 1982). Den strategiska utvecklingen av inköp speglar sig 

även på företags hantering av leverantörer. Det har blivit vanligare att företag 

utvecklar ett långvarigt samarbete med ett fåtal leverantörer istället för att använda sig 

av flera olika leverantörer och spela ut dem mot varandra för att få det bästa möjliga 

erbjudandet (Berger, Gerstenfeld & Zeng, 2004). Att använda sig av enstaka 

leverantörer gör det även enklare för företaget att bygga ett nära samarbete med 

leverantören och på så vis skapa förståelse för varandras behov (Berger, Gerstenfeld 

& Zeng, 2004). Den största fördelen med att ha många leverantörer är att företaget 

kan spela ut dem mot varandra för att på så vis uppnå bästa möjliga pris (Berger, 

Gerstenfeld & Zeng, 2004). 

 

Den stora nackdelen med att arbeta med ett fåtal eller endast en leverantör är 

försörjningsrisken, risken att leverantören inte kan leverera vad som utlovats. Denna 

risk finns alltid och varierar mellan olika företag beroende på bland annat vilken 

bransch och den distributionskedja företaget tillhör (Zsidisin, Panelli & Upton, 2000). 

Försörjningsrisk associeras ofta med tillverkande företag men är även viktigt att 

betrakta för företag som levererar tjänster, trots att de inte har någon tydlig 

produktionskedja som blir lidande. En studie av Zsidisin, Panelli och Upton (2000) 

konkluderar att det vanligaste tillvägagångssättet för att minimera försörjningsrisken 

är att använda sig av flera leverantörer. Dock är det dyrare att hantera flera olika 

leverantörer för ett företag och att endast tänka på pris vid enstaka inköp kan 

långsiktigt bli dyrare eftersom faktorer som kvalitet och leveranssäkerhet även spelar 

in (Costantino & Pellegrino, 2010).  
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2.4 Teoretisk referensram 
Denna studie undersöker inköpsorganisationen hos projektbaserade företag. 

Litteraturöversikten bryter ner inköpsorganisation i två delar, en del angående 

centralisering och decentralisering samt en del som beskriver inköpsprocessen. De 

teorier som beskriver centralisering och decentralisering ligger till grund för att 

besvara forskningsfråga ett angående de aspekter som påverkar graden av 

centralisering och decentralisering av en inköpsorganisation. Teorierna kring 

inköpsprocessen ligger till grund för forskningsfråga två angående inköpsprocessen 

där de identifierade aspekterna från forskningsfråga ett kommer jämföras med 

inköpsprocessen och teorierna kring den. Figur 4. Teoretiskt referensramen illustrerad 

i Figur 4 visar sambandet mellan dessa teorier och hur de hänger ihop med varandra 

samt de aspekter som identifieras i studien. 

 
Figur 4. Teoretiskt referensram 

 

Figuren beskriver hur de olika teorierna hör ihop och påverkar varandra, där är 

uppdelad i teorier kring de faser, roller och dimensioner som påverkar den. Teorin 

som beskriver projektbaserade organisationer tillför förståelse för att kunna identifiera 

aspekter som är relevanta för just projektbaserade organisationer. Tillsammans ämnar 

dessa teorier bidra till att besvara syftet med denna studie.  
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver den metodik använts för att genomföra studien. Tabell 1 nedan 

förklarar den övergripande metodiken. 
Tabell 1. Studiens metodik. 

Metodikområde Studiens inriktning 

Forskningssyfte Undersökande 

Forskningsansats Abduktiv 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Urvalsmetod Bedömningsurval 

Datainsamling Intervjuer 

3.1 Forskningsansats 
Studiens syfte var att undersöka hur projektbaserade organisationer bör utforma sin 

inköpsorganisation med avseende på aspekterna centralisering och decentralisering, 

samt hur detta påverkar inköpsprocessen hos dessa organisationer. Eftersom studien 

ämnar undersöka vilka aspekter som påverkar en inköpsorganisations utformning 

inom projektbaserade organisationer är studien av det undersökande slaget (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). Studien syftar till att finna ny kunskap angående vilka 

aspekter som påverkar denna utformning samt att jämföra dessa aspekter med 

existerande teori, därför har studien en abduktiv ansats (Saunders et al., 2009). 

 

En fallstudie valdes som forskningsstrategi eftersom det ansågs ha bäst möjlighet att 

nå den förståelse som krävdes för att besvara syftet av den undersökande studien 

(Yin, 2009). Fallstudien gav möjlighet att få djupare förståelse om vilka faktorer som 

påverkar över hur ett projektbaserat företag kan strukturera sin inköpsorganisation 

(Saunders et al., 2009).  

3.2 Litteraturöversikt 
Tidigare studier och vetenskaplig litteratur har använts för att ge kunskap inom 

områdena inköp, inköpsorganisering, projektbaserade organisationer och 

organisationsstruktur. Denna litteratur har hittats via databaserna Google Scholar och 

LTU Primo där motsvarande sökord använts, kombinerats med varandra samt även 

kombinerat med andra relevanta sökord för att förbättra sökresultatet. 



 16 

3.3 Val av fallstudieföretag 
Det valda fallföretaget är BDX Företagen AB, fortsättningsvis endast refererat till 

som BDX, som är ett projektbaserat företag aktiva inom entreprenad- och 

logistiksektorn. BDX ansågs som ett lämpligt fallstudieföretag eftersom de saknar en 

tydlig inköpsorganisation och bedömdes uppfylla de kriterier som krävs för att 

besvara studiens syfte. BDX har 439 stycken anställda men sysselsätter ytterligare 2 

000 stycken personer via kontrakterade underleverantörer och har en årsomsättning på 

ungefär 2,6 miljarder kronor. BDX har det senaste decenniet ständigt växt i storlek 

och har ambitionen att fortsätta växa. Utifrån den Europeiska kommissionens 

rekommendation för små och medelstora företag så gick BDX år 2012 från att klassas 

som ett medelstort företag till att klassas som ett stort företag när de växte till 265 

stycken anställda. Gränsen för ett medelstort företag går vid 250 stycken anställda 

(Europeiska unionens officiella tidning, 2003). Det finns ingen inköpsorganisation för 

de inköp som görs på BDX vilket tillför högre kostnader varje år och om de fortsätter 

växa kommer dessa kostnader göra detsamma, därför anses BDX utgöra ett lämpligt 

fallföretag för denna studie.  

3.4 Datainsamlingsmetod 
Som datainsamlingsmetod användes intervjuer, både ostrukturerade och 

semistrukturerade, eftersom intervjuer ansågs vara bäst lämpat för att kunna besvara 

studiens syfte valdes en kvalitativ karaktär på studien (Saunders et al., 2009). 

Samtliga intervjuer genomfördes personligen, ansikte mot ansikte. De ostrukturerade 

intervjuerna ämnade till att initialt ta reda på information om BDX och hur de arbetar 

med inköp, för att användas som bakgrund vid de semistrukturerade intervjuerna. De 

semistrukturerade intervjuerna varade under 45-60 minuter och metoden valdes 

eftersom den tillåter respondenterna att utveckla och bygga vidare på sina svar 

(Saunders et al., 2009). För att kunna jämföra den data som samlades in under de 

semistrukturerade intervjuerna så utgick samtliga intervjuer från den intervjuguide 

som finns presenterad i Bilaga 1, dock förekom viss skillnad i vilken ordning frågorna 

ställdes samt att ytterligare frågor kunde tillkomma beroende på de svar som 

respondenten gav. Genom att samtliga intervjuer spelades in och transkriberades så 

minimerades risken att något missades eller tolkades fel under intervjuerna. De 

intervjuade hade olika hierarkiska och geografiska positioner inom företaget för att få 

en bredare bild av företaget, dock är Luleå överrepresenterat men detta är naturligt 
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eftersom den största delen av BDX verksamhet samt deras huvudkontor är placerat i 

Luleå. Detsamma gäller för division anläggning som är BDX huvudsakliga 

verksamhetsområde. Tabell 2 visar respondenternas befattning samt geografisk plats. 
Tabell 2. Respondenter. 

Befattning Plats Affärsområde Längd 

Utvecklingschef Luleå Samtliga divisioner 120 min 

Ekonomichef Luleå Samtliga divisioner 60 min 

Projektstödansvarig Luleå Anläggning 60 min 

Affärschef Luleå Väg och mark 35 min 

Affärschef Luleå Industri 40 min 

Affärschef Umeå Västerbotten 45 min 

Projektchef Luleå Väg 45 min 

Projektchef Luleå Entreprenad och 

mark 

45 min 

Affärschef Luleå Rail 35 min 

Projektingenjör Boden Rail 60 min 

Projektchef Piteå Väg och mark 60 min 

Produktionschef Umeå Väg och mark 45 min 

 

De respondenter som intervjuades valdes ut tillsammans med chefer på BDX för att få 

respondenter som är insatta inom inköp i organisationen och har rätt kunskap för att 

kunna besvara intervjufrågorna (Onwuegbuzie & Leech, 2007). Respondenternas 

hierarkiska och geografiska positioner samt vilken division de tillhör togs också i 

beaktning för att kunna få en så bred helhetsbild som möjligt. Figur 2 i avsnitt 4.1 

Nulägesbeskrivning av BDX ger en uppfattning av var i hierarkin de olika 

befattningarna befinner sig. I denna studie har även sekundärdata använts där 

information samlats från interna företagsrapporter, information på webben och 

dokument med information och historik som berör det valda fallföretaget. Den 

sekundärdata som samlats in har främst gett överblick hur BDX arbetar och även 

deras organisationsstruktur.  
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3.5 Analysmetod 
Den data som samlades in via intervjuer har analyserats genom tematisk analys vilket 

innebär att all data kodas och sorteras i olika kategorier för att kunna identifiera 

återkommande mönster (Braun & Clarke, 2006). Genom att alla intervjuer 

transkriberades kunde all data läsas igenom för att skapa initiala idéer. Dessa idéer 

delades sedan in i olika kategorier där all data som är relevant för varje kategori 

samlades, de kategorier som ansågs relevanta för forskningsfråga 1 är behov av en 

inköpsfunktion, samordning och överblick, stöd och utbildning, spridning av 

information och kunskap, samt inköpsorganisationens omfattning baserat på mängden 

data tillhörande varje kategori. Utöver dessa kategorier identifierades teman med 

faser, roller och dimensioner i inköpsprocessen från existerande teori, dessa 

kategorier är främst relaterade till forskningsfråga 2. Slutligen identifierades vad som 

var intressant och relevant för studien under varje kategori för att avgöra studiens 

resultat (Braun & Clarke, 2006).  

3.6 Kvalitetshöjande åtgärder 
I detta avsnitt presenteras de åtgärder som tagits för att höja studiens reliabilitet samt 

validitet. 

3.6.1 Reliabilitet 

För att höja reliabiliteten på studien är det viktigt att rätt deltagare väljs ut inför 

intervjuerna för att minska risken för deltagarfel, därför valdes respondenterna ut 

tillsammans med chefer från det valda fallföretaget baserat på deras kunskap och 

delaktighet i inköp (Robson, 2002). Dessa deltagare var även anonyma vilket 

möjliggjorde att hotet om deras partiskhet minimerades eftersom det är omöjligt att 

identifiera vem som har sagt vad. För att undvika fel och partiskhet från observatörens 

sida i denna studie är intervjuerna semistrukturerade så att de följer samma 

intervjuguide och genomförs av samma person (författaren). Intervjuerna spelades in 

och transkriberades i efterhand för att säkerställa att respondenternas svar blivit 

tolkade på korrekt sätt och att ingenting har missats. 

3.6.2 Validitet 

Den externa validiteten har stärkts genom att resultatet från denna studie är ämnat att 

kunna generaliseras och appliceras på andra projektbaserade organisationer, därför 

gjordes en avgränsning mot projektbaserade organisationer som idag saknar en 
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strukturerad inköpsorganisation (Saunders et al., 2009; Yin, 2009). 

Konstruktionsvaliditeten har säkerställts genom att använda multipla källor vid 

datainsamlingen, där semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer genomförts 

med ett flertal respondenter samt att nyckelpersoner och deltagare inom studien 

kontinuerligt granskat materialet (Yin, 2009). 
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4 Resultat 

Detta kapitel presenterar studiens insamlade data och inleder med en beskrivning av 

hur inköp på fallstudieföretaget BDX går till. Sedan presenteras vad studiens 

datainsamling resulterat i med avseende på centralisering, vilka aspekter som 

påverkar en inköpsorganisation och sist beskrivs hur inköpsprocessen kan utformas 

hos projektbaserade organisationer. 

4.1 Introduktion till inköp på fallstudieföretaget BDX 
Detta avsnitt inleds med att beskriva hur organisationen på BDX ser ut för att skapa 

en förståelse för hur relationerna mellan de olika befattningarna som intervjuats 

hänger ihop. Sedan följer en kort beskrivning av hur inköp går till på företaget i 

dagsläget samt vilka problem som existerar med detta arbetssätt. 

4.1.1 Organisationens struktur 

BDX består av divisionerna anläggning, logistik och specialbolag, Figur 5. 

Organisationsstruktur nedan visar hur organisationen inom BDX är uppbyggd. 

Divisionscheferna ansvarar för respektive division och affärscheferna är ansvariga för 

ett affärsområde, och ju längre ner i hierarkin desto mer projektspecifika blir 

befattningarna. Projekt- och produktionscheferna är direkt involverade i olika projekt 

och är även ekonomiskt ansvariga för dessa projekt. Arbetsledaren är den som leder 

det dagliga arbetet och ser till att själva produktionen flyter på inom projektet. Värt att 

notera är att figuren inte symboliserar exakt hur hela organisationen ser ut utan syftar 

endast till att visa de hierarkiska relationerna mellan de olika befattningarna.  
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Figur 5. Organisationsstruktur 

4.1.2 Inköp i nuläget på fallstudieföretaget BDX 

Inköp på BDX är till stor grad decentraliserat och det finns ingen centralt placerad 

funktion som ansvarar för inköp utan majoriteten av alla inköp görs ute i 

organisationen och i de aktuella projekten. Det existerar vissa centralt förhandlade 

avtal, så kallade avropsavtal, som främst gäller för de mindre inköpen som görs och 

innebär att BDX har ett färdigt avtal med en leverantör som de anställda kan köpa 

mot. Syftet med dessa avropsavtal är att spara tid, de anställda behöver inte identifiera 

någon ny leverantör och förhandla vid dessa inköp. De avropsavtal som BDX har 

förhandlat fram är inte tvingande på något sätt utan medarbetarna får själva välja om 

de utnyttjar ett existerande avtal eller om de vänder sig till en annan leverantör. Vid 

större inköp så blir det en mer utförlig process eftersom det finns större 

kostnadsbesparingar att göra vid sådana tillfällen. Hur en typisk inköpsprocess ser ut 

beskrivs i avsnitt 4.3.1 Faser inom inköpsprocessen 

 

BDX har på division anläggning tagit fram olika inköpsmallar för olika typer av inköp 

och syftet med mallarna är att få med de juridiska aspekterna i inköpen, något som är 

viktigt att kunna vända sig mot vid eventuella problem. Dessa mallar finns i både en 

kort och en lång variant där skillnaden är att de korta endast tar upp det absolut 

viktigaste medan de längre mallarna är mer detaljerade, vilken mall som ska användas 

när är dock upp till varje individ att avgöra. I nuläget fungerar dessa mallar som ett 

hjälpmedel vid främst offertförfrågningar för de anställda som vill använda dem men, 
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främst på grund av tidsbrist, har dem inte fullt introducerats för samtliga ännu. Dock 

är det meningen att dessa mallar i så stor utsträckning det är möjligt ska komma att 

användas vid samtliga inköp i framtiden. 

4.2 Centralisering och decentralisering av inköp inom projektbaserade 

organisationer 
Detta avsnitt börjar med att presentera den data som samlats in huruvida 

projektbaserade organisationer ska hantera en inköpsorganisation gällande 

centralisering och decentraliseringsaspekten. Vidare fortsätter avsnittet med att 

beskriva viktiga aspekter som en sådan organisation bör ta i beaktning. 

4.2.1 Behov av en inköpsfunktion 

Utifrån de intervjuer som genomförts framkom det att samtliga respondenter hade 

uppfattningen att en central funktion är nödvändig inom en projektbaserad 

organisation för att kunna ha kontroll på de inköp som görs inom organisationen. En 

central styrning gör det möjligt för organisationen att hålla nere de kostnader som 

inköp utgör, något som blir särskilt viktigt ju större en organisation växer eftersom det 

leder till ännu fler inköp. En av de intervjuade affärscheferna anser att ju större 

organisationen blir desto bättre kompetens krävs det angående inköp genom följande 

citat: ”Vi får större och större entreprenader, vi får totalentreprenader och då krävs 

det lite mer spetskompetens. Det är inte bara en mall som hjälper då utan jag tror att 

en individ behövs också.”. Det krävs någon som förstår hur inköp fungerar och inte en 

mall som affärschefen anser kan tolkas olika av olika individer. En central 

inköpsfunktion skulle säkerställa att inköp sker på rätt sätt inom organisationen, 

följande citat kommer från ytterligare en affärschef på BDX: 

 

Min bedömning är att vi skulle ha lättare att avtala så att det blir rätt med en central 

inköpsfunktion. Risken är ju att om många personer som är ovana med att genomföra 

inköp inte utformar avtalen vattentäta när de gör stora inköp. Har du en eller ett fåtal 

som hanterar inköp så är de ju duktiga på allt med avseende på just inköp. De vet ju 

också hur man ska formulera sig i avtalstext mot leverantörerna och om det inträffar 

någonting så har man ett avtal som är värt någonting, inte bara en kaffelapp. 

 

En centralt placerad inköpsfunktion där en eller ett fåtal anställda arbetar enbart med 

just inköp skulle bidra till en mer enhetlig hantering av de avtal som skrivs i 
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organisationen. Denna enhetlighet ger ett mer strukturerat arbetssätt och gör 

processen kring inköp effektivare och risken att missa viktiga aspekter i avtalet 

minskar. Som affärschefen ovan är inne på så blir ju de som enbart arbetar med inköp 

duktiga på att genomföra dessa och vet vilka aspekter som är viktiga att ta med när ett 

avtal tecknas.  

 

Samtliga respondenter poängterar att inköp i en projektbaserad organisation inte bör 

vara helt centraliserat med en central funktion som genomför samtliga inköp, utan det 

är väldigt viktigt att ta del av den kunskap som finns ute i de olika projekten. I detta 

sammanhang kommer även problematiken mellan projektspecifika och icke-

projektspecifika inköp upp. Majoriteten av de tillfrågade anser att projektspecifika 

inköp ska genomföras ute i projekten, där just kunskapen om själva projekten finns, 

men med stöd av en central inköpsfunktion medan de icke-projektspecifika inköpen 

kan genomföras mer centralt. En av affärscheferna betonar detta genom följande citat: 

 

Jag kan se nyttan av ett inköpsstöd och att titta mer på fler centrala avtal. Dock 

behöver vi nog ha kvar den här delen där inköp sköts i projektorganisationerna i och 

med att vi är så projektstyrda och att det är så skilda projekt och geografier. Det blir 

aspekter som man måste ta hänsyn till, samtidigt är det bra att försöka centralisera i 

alla fall kunskapen kring vissa inköp. 

 

Affärschefen anser att den kunskap och erfarenhet som finns ute i projekten och på de 

olika geografiska platserna är nödvändig för att lyckas med inköp. BDX har som 

policy att ha en lokal närvaro och därför även genomföra inköp lokalt om detta är 

möjligt, därför är det extra viktigt för just BDX att ta tillvara på den lokala kunskapen 

inom organisationen. Detta poängteras ytterligare av en annan affärschef som anser 

att ” det är viktigt att de som äger våra projekt, projektägarna, får vara delaktiga i 

våra inköp för de har ju sina kontakter och vet ganska mycket.”. Samma affärschef 

anser dock att det är nödvändigt att få mer hjälp vid inköp, att ha en eller ett par 

anställda som kan bistå med sådan hjälp. Affärschefen anser att denna hjälp kan vara i 

form av att de ”samordnar lite mer inköp och hjälper till när vi gör större avtal med 

underentreprenörer och skriva kontrakt på ett bra sätt och så vidare.”. 
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4.2.2 Inköpsorganisationens omfattning 

Den största farhågan som finns bland samtliga respondenter som intervjuats är att en 

central inköpsavdelning kommer växa och bli alldeles för stor, att de ute i 

organisationen då blir av med sin delaktighet inom inköp som de anser är viktig. En 

affärschef betonar detta genom följande: ”Jag tror på att hitta en bra balans så man 

inte får en inköpsavdelning som bara gör saker och säger hur det ska vara, då är det 

lätt att man får en osund process i sina inköp.”. Några av respondenterna poängterar 

även att kostnaden för en inköpsfunktion kan bli stor om allt för mycket ska gå 

igenom den eftersom det kommer leda till mycket dubbelarbete då visst material 

kommer behandlas både ute i linjen och i inköpsfunktionen. Samtidigt menar en av 

projektcheferna att en inköpsorganisation kan minska den suboptimering som sker på 

BDX idag eftersom flera ofta sitter och göra samma sak, särskilt då för de icke-

projektspecifika inköpen som sker på flera håll i organisationen. För att begränsa 

omfattningen på en inköpsorganisation krävs någon form av styrning, ett förslag från 

en av projektcheferna på en sådan styrning är ”hur stora inköp en platschef får göra 

utan att samordna med hans överordnad, det kan vara upp till en viss gräns och 

sedan ska man vända sig till en inköpsfunktion, och att alla vänder sig till samma 

ställe”. 

4.2.3 Viktiga aspekter att ta i beaktning för en inköpsorganisation 

Detta avsnitt beskriver vilka aspekter som anses viktiga för en inköpsorganisation och 

även varför en inköpsorganisation är viktig. 

Samordning och överblick av inköp 

Den aspekt samtliga pekar på som den viktigaste med en inköpsfunktion är 

samordning av inköp och en central funktion skulle få en bred överblick över hela 

organisationens inköp. Denna överblick gör det enklare att identifiera de inköp som är 

icke-projektspecifika och på så vis kunna samordna dessa inköp, respondenterna anser 

att det är svårt och tidskrävande att uppnå en sådan överblick i den mer 

decentraliserade struktur som BDX har i dagsläget. Detta speglar också problematiken 

med att särskilja projektspecifika och icke-projektspecifika inköp eftersom en del 

inköp som tros vara projektspecifika i själva verket är icke-projektspecifika, den 

bristande överblicken gör det svårt att identifiera dessa köp. Just den överblick som en 

central funktion kan erbjuda är också viktig i andra, mer strategiska, aspekter där en 

produktionsstödsansvarig på BDX anser att ”många av de här inköpen som en 
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produktionschef vill göra, de kanske påverkas av hur olika affärschefers 

organisationer har handlat och ämnar handla.” och fortsätter med att ”det handlar 

överhuvudtaget om alla affärsrelationer och vilka vi handlar av, strategi i inköp och 

så vidare”. Vad som menas är att enskilda inköp som görs mot ett eller flera projekt 

kan påverka organisationen mer än bara vid just det aktuella inköpet, därför är denna 

överblick viktig. En affärschef exemplifierar detta genom att säga följande:  

 

Kan jag göra en affär här vilket gör att jag får betala två procent mer för mitt inköp 

men å andra sidan så kan en annan del av koncernen, tex logistik, få ett avtal med en 

jätteleverantör som innebär en omsättning på hundra miljoner per år. Då kan jag ju 

inte bara stirra mig blind på mitt resultat på mitt projekt utan se det stora hela i 

processen. 

 

En bättre överblick kan alltså vara ekonomiskt gynnsamt för organisationen i stort och 

även i de specifika projekt som genomförs eftersom inköp kan slås ihop och bilda ett 

större inköp. Detta ökar organisationens köpkraft och således förbättras chanserna att 

få ner den totala kostnaden för inköpet. 

 

En samordning och överblick av inköp bidrar till ett större tänk inom organisationen. 

Hos BDX ser många endast till sina egna projekt i nuläget och vad som är mest 

gynnsamt för dem och inte vad som är mest gynnsamt för organisationen som helhet. 

Detta problem grundar sig i att de projektansvariga har som mål att samtliga projekt 

ska vara lönsamma vilket gör att de försöker hitta den bästa lösningen för det 

specifika projektet och inte ser till helheten för organisationen samt ur ett mer 

långsiktigt perspektiv.  

Stöd och utbildning 

En central inköpsfunktion behövs för att kunna sätta upp ett regelverk och skapa 

hjälpmedel i form av mallar och rutiner för organisationen att följa vid inköp. 

Majoriteten av respondenterna anser att en inköpsfunktion inte ska vara involverad i 

samtliga inköp som genomförs i den projektbaserade organisationen eftersom det 

kommer bli alldeles för tidskrävande. En projektstödsansvarig belyser problematiken 

med att detta motverkar och gör det svårare att uppnå en enhetlighet i deras 

arbetsprocess med inköp. Därför är det viktigt att en central inköpsfunktion utbildar 

och erbjuder stöd ut i organisationen till de som genomför inköp för att kunna 
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tillämpa ett mer enhetligt tillvägagångssätt. Samma respondent menar även att 

samtliga medarbetare som arbetar med inköp ska bli utbildade så att de lär sig vilka 

arbetsrutiner som finns och får kunskap om hur inköp ska genomföras. En av de 

intervjuade projektcheferna säger följande: 

 

En fördel (med en inköpsfunktion) är att man inte behöver engagera sig lika mycket i 

inköpsprocesserna, de arbetsprocesser vi håller på med är ganska intensiva under en 

kort tidsperiod där man har flera saker att hantera samtidigt och inköp är en av de 

grejerna. Skulle man få hjälp av ett centralt organ med att lösa de stora tunga 

bitarna men att ändå ha möjlighet att styra upp mindre inköp, eller organisera 

mindre inköp. 

 

Projektchefen poängterar att de ofta arbetar under stor tidspress och menar att en 

central inköpsfunktion då kan hantera de tyngre, mer tidskrävande, bitarna med inköp. 

Samtidigt anser projektchefen att det är viktigt att behålla möjligheten för de 

projektansvariga att styra upp mindre komplexa inköp som inte är lika tidskrävande 

men då med stöd ifrån en inköpsfunktion. En affärschef nämner också just tidsbrist 

som ett återkommande problem vad gäller val av leverantör och att de inte alltid har 

koll vilka priser som gäller på marknaden, affärschefen säger följande angående vilka 

problem som existerar angående inköpsprocessen på BDX idag: 

 

Det handlar ju alltid om tid, att utvärdera priset och då kan ett problem vara att man 

inte alltid har tid. Man gör det enkelt för sig själv och vänder sig till en leverantör 

man känner till sedan tidigare. Man har inte alltid tid att kolla hur leverantören som 

man handlat av de senaste två åren ligger i pris till övriga marknaden. Det är ju ett 

problem egentligen, det är inte ett reellt problem för produktionen men det är ju att 

se till så att dem som man handlar av ligger på marknadsmässiga priser. 

 

Just tidsbristen gör att det inte alltid finns tid att identifiera vilka olika leverantörer 

som finns och att sedan utvärdera alla dem, de anställda vänder sig därför mot 

leverantörer som de redan känner till. Affärschefen anser att det inom en 

inköpsorganisation är viktigt med ett sådant informativt stöd där de projektansvariga 

kan vända sig till en inköpsfunktion som skannar av marknadspriserna. En bättre koll 

av marknadspriserna och vilka leverantörer som finns tillgängliga kan bidra till en 

lägre kostnad för inköp, även om det inte innebär så stora summor vid varje inköp så 
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kan det långsiktigt leda till stora besparingar för organisationen. Speciellt i en 

projektbaserad organisation som BDX och i deras bransch där det sker väldigt många 

inköp. 

 

Det stöd som beskrivs ovan bidrar till organisationens fortsatta utveckling och skulle 

även främja det innovativa tänkandet hos densamma. En av projektcheferna beskriver 

det enligt följande citat: 

  

Det är inte ofta man är uppdaterad angående den senaste tekniken och vilka 

möjligheter som finns med de produkter som används i den här branschen, där 

innovationen också går framåt. Även det är en grej som en central funktion kan hålla 

koll på, och vara lite mer uppdaterad med dem bitarna.  
 

Projektchefen anser att det kan finnas ny teknik tillgänglig som missas i 

organisationen på grund av tidsbrist eller att man inte är tillräckligt insatt i 

utvecklingen på marknaden. Att kunna få tillgång till information angående ny teknik 

och nya produkter som är effektivare än de tidigare skulle kunna spara både tid och 

pengar för organisationen. Även om den nya tekniken inte direkt påverkar 

effektiviteten kan det innebära andra fördelar.  

Spridning av information och kunskap 

Den främsta anledningen till att en helt centraliserad inköpsorganisation inte är 

lämplig hos en projektbaserad organisation är på grund av den kunskap som finns 

lokalt ute i projekten. Samma orsak är också anledningen till att en helt 

decentraliserad inköpsorganisation inte heller anses lämplig, att den kunskap som 

krävs för att hantera inköp på rätt sätt inte finns ute i projekten. Just den lokala 

specialistkunskapen är viktig att ta tillvara på vid inköp av mer komplexa produkter 

och tjänster, som en av projektcheferna uttrycker sig ”Det är platschefens fackområde 

så att säga, därför ska han kunna vara i kontakt med säljaren direkt.”. Oavsett om 

det gäller projektspecifika inköp eller icke-projektspecifika inköp är denna kunskap 

värd att utnyttja för att säkerställa utgången av ett inköp.  

 

En av affärscheferna är inne på samma aspekt som ovan fast från motsatt håll där han 

säger att ”vi kanske inte alltid har stenkoll på om vi köper för rätt pris men om man 
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skulle haft en inköpsfunktion som ständigt hade haft koll på vart marknadspriset är 

och vilka volymer vi hanterar så är det ju lite mer tryck när man har affärer 

tillsammans.”, vilket anspelar på den specialistkunskap som en inköpsfunktion kan 

bidra med. Samma affärschef betonar vikten för en inköpsfunktion att kanalisera och 

samla den kunskap som finns i organisationen för att sedan kunna utnyttja den vid 

inköp. Föregående citat hänvisar även till aspekten med samordning och överblick 

som en inköpsfunktion kan bidra med.  

 

En affärschef nämner erfarenhetsöverföring som en viktig del i en inköpsorganisation 

för att säkerställa kvaliteten på de inköp som genomförs. Följande citat kommer från 

samma affärschef när denne diskuterar angående en central inköpsfunktion som kan 

hjälpa till vid inköp men när själva inköpet fortfarande sker lokalt ute i projekten:  

 

Hela vår arbetsprocess är ju väldigt decentraliserad. Det är därför vi vill ha samma 

människor i den kedjan eftersom det absolut svåraste är att få den här 

erfarenhetsåterföringen i processen och att få den ett steg tillbaka i organisationen. 

När du genomfört ett helt projekt och har erfarenheter av ett material som var billigt 

men var av riktigt dålig kvalitet är det viktigt att den erfarenheten sprids vidare, 

detsamma gäller även när det är av bra kvalitet. Att få med sig allt det här till början 

av kedjan en gång till har vi identifierat som en svår process. Vi får en naturlig 

kunskapsöverföring om vi har samma människor som är med i den här kedjan.  

 

Citatet ovan betonar vikten av att ta del av den kunskap och de erfarenheter som finns 

och som skapas inom organisationen. I dagsläget på BDX sker denna återföring 

främst när olika anställda pratar med varandra och delar med sig av sina erfarenheter 

men det är inget som sker regelbundet och på ett strukturerat sätt. Det är vanligast att 

erfarenheter kring dåliga inköp sprids men inte kring de inköp som fungerat bra. För 

att motverka den dåligt upplevda erfarenhetsåterföringen som finns idag är det oftast 

samma personer som är inblandade i de processer som sker angående inköp i 

projekten. Detta gör att erfarenheterna är personliga och stannar hos de medarbetare 

som är delaktiga inom dessa inköp, vilket innebär att andra delar i organisationen kan 

göra om samma misstag som redan blivit gjorda. En bra process för att få denna 

erfarenhetsåterföring skulle bidra till att både tid och pengar kan sparas eftersom 
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risken för att upprepa samma misstag som tidigare minskar samt att tid kan sparas 

genom att utnyttja de erfarenheter som finns angående inköp som gett goda resultat.  

4.3 Inköpsprocessen på BDX 

Detta avsnitt kommer att presentera den data som är relevant för inköpsprocessen 

och ge insikt i hur den kan utformas hos projektbaserade organisationer.  

 

4.3.1 Faser inom inköpsprocessen på BDX 

På BDX genomförs väldigt många inköp som skiljer sig åt vad gäller storlek och 

komplexiteten på varje inköp, vilket gör att även inköpsprocessen kan skilja sig 

mellan olika tillfällen. Men det existerar olika faser som är inkluderade i varje 

process, följande citat kommer från en projektstödsansvarig och behandlar en fråga 

angående hur en typisk inköpsprocess på BDX ser ut: 

 

Efter ett identifierat inköpsbehov så går du ut med en förfrågan till ett antal 

leverantörer och begär in offerter. Du skickar ut någon form av förfrågningsunderlag 

som kan vara väldigt enkelt med en telefonförfrågan och muntlig beskrivning till att 

du faktiskt gör en seriös skriftlig förfrågan, egentligen ett förfrågningsunderlag. I de 

mest avancerade fallen då använder du våra inköpsmallar som förfrågningsunderlag 

och gör en projektspecifik anbudsförfrågan, ger med ett utkast på förslag till kontrakt 

och i delarna med anbudsförfrågan har du också förfrågansdelarna med. Sedan 

begär du in offerterna och jämställer och utvärderar dem. Efter det väljer man ut en 

och tecknar ett avtal med den leverantören på ett eller annat sätt, det kan ske både i 

enklare form eller med längre avtalsmallar. Det finns lite olika vägar att vandra. 

 

Ovanstående citat stämmer överens med hur de flesta av respondenterna ser på 

inköpsprocessen hos BDX. En av de intervjuade projektcheferna lägger även till 

följande angående inköpsprocessen på BDX: 

 

När man kan räkna hem ett jobb så har man ofta dem initiala offerterna som en 

grund i förhandling. Men när jag gör inköp så brukar jag ställa frågan till alla 

leverantörer en gång till för det är ett annat förhandlingsläge när man har gjort klart 

med ett projekt, ett jobb. Säljaren vet att dem har en ganska säker kund i det fallet 

och då brukar prisbilden vara lite annorlunda. Jag försöker skapa lite tävling mellan 
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dem (leverantörerna) en gång till så att säga, det brukar lyckas ganska bra och ger 

ofta bra resultat. 

 

För att sammanfatta dessa två citat kan en typisk inköpsprocess, bortsett från de inköp 

som görs via de centrala avropsavtalen, på BDX beskrivas med följande faser:  

• Identifiering av behov. 

• Skickar ut en första förfrågan till leverantörer och samlar in offerter. 

• Jämför och utvärderar de olika alternativen. 

• Skickar eventuellt ut ytterligare en förfrågan för att förbättra prisbilden. 

• Utvärderar de olika alternativen. 

• Väljer leverantör och tecknar avtal. 

 

Den första fasen är ganska självklar eftersom en inköpssituation uppstår då det 

uppstår ett behov för ett inköp. Förfrågningarna i fas nummer två skickas ut vid 

anbudsskedet och de inköpsmallar som beskrivs i avsnitt 4.1.2 används vid mer 

komplicerade inköp för att säkerställa att de viktigaste aspekterna tas med. Denna 

process innehåller två faser med utvärdering och jämförelse av olika alternativ, den 

första utvärderingen syftar till att säkerställa att leverantörerna möter de krav som 

ställs på projektet. Den andra utvärderingen är mer prisbaserad där de leverantörer 

som lever upp till kraven utvärderas ytterligare en gång för att helheten av köpet ska 

bli så bra som möjligt. Till sist så välj det alternativ som anses bäst lämpat för det 

aktuella inköpet och ett avtal tecknas. Som nämndes är denna process inte aktuell för 

de inköp som genomförs via de centrala avtalen eftersom samtliga faser då redan är 

genomförda en gång.  

 

Den nuvarande inköpsprocessen på BDX fungerar enligt samtliga respondenter bra. 

Några av respondenterna anser att en process där köpen utvärderas i efterhand borde 

införas och att en sådan process då ska ske via den inköpsorganisation som nämns i 

föregående avsnitt. Den främsta anledningen till detta är att kunna ta tillvara på den 

kunskap som finns angående olika leverantörer från tidigare inköp, vilket syftar på 

den erfarenhetsåterföring som beskrivs i aspekten Spridning av information i 

föregående avsnitt.  En annan aspekt som nästan alla respondenter diskuterade kring 

var att man kunde bli bättre på att kolla av med andra projektansvariga om det finns 
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möjlighet att samordna inköpet med andra. Även detta beskrivs i föregående avsnitt 

under Samordning och överblick av inköp.  

 

Processen för inköp via de centrala avtalen inkluderar första fasen i inköpsprocessen 

där ett behov uppstår men att de anställda då kan genomföra detta köp på ett redan 

existerande avtal. Flera respondenter ansåg att en fas där ett inköpsbeslut 

implementeras saknas, att förklara och informera organisationen vilket beslut som 

tagits och var de fortsatt ska handla. Detta gäller främst de centrala avtal som skrivs 

eftersom de gäller för hela organisationen och därför påverkar densamma. En 

utvecklingschef förklarar detta genom att säga följande: ”Jag tror det är viktigt att 

implementera de inköpsbeslut som tas, att förklara för organisationen och informera 

om vilka avtal som skrivits för att få folk att använda dessa avtal”.  

4.3.2 Befattningar som är involverade vid inköp på BDX 

Inköp på BDX omfattar ofta olika befattningar som kan vara med och påverka, vilka 

befattningar som involveras styrs delvis av en beloppsgräns där olika befattningar har 

rätt att fatta inköpsbeslut upp till ett visst belopp. En projektstödsansvarig förklarar 

detta väldigt bra med följande citat: 

 

Vi har en attestordning som styr vilka som får teckna avtal kopplat till en 

beloppsgräns, produktionschefen får göra köp till en viss gräns om vi nu pratar 

projekt. När produktionschefens nivå är slut så är det projektchefen som får teckna 

avtal upp till en något högre nivå, när hans nivå är slut så går det upp till 

affärschefen och sen går det upp till divisionschef. Är det riktigt stora köp kan det gå 

ända upp till VDn som får skriva under kontraktet eller avtalet, så det är den 

hierarkiska ordningen vi har.  

 

Inom BDX är det produktionschefen som är ansvarig för majoriteten av inköpen till 

den entreprenad eller de olika projekt som bedrivs, men arbetsledaren påverkar dessa 

inköp och ansvarar även för mindre inköp. Vid inköp som är av större storlek eller har 

en mer strategisk vikt så är det främst affärscheferna som är ansvariga för att ta 

inköpen och att ta inköpsbeslutet, i vissa fall blir inköpen så pass stora att beslut 

måste tas av divisionschef eller VD. Storleken på köpen avgörs av den beloppsgräns 

som varje befattning är berättigad att köpa upp till. Själva inköpsbeslutet styrs alltså 

av en beloppsgräns men det innebär inte att det är denna befattning som själv 
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bestämmer över inköpet. Samma projektstödsansvarige som ovan belyser detta genom 

följande: 

 

Sen är det ju även där lite farfarsprincip, är det mer avancerade stora inköp så har 

man någon sorts kommunikation med sin närmsta chef ovanför och det är ju så det 

bör funka. Inte i dem här vardagliga köpen som man gör dagligdags så att säga, men 

är det mer komplicerade inköp av till exempel en underleverantör så bör man ju ha 

kommunikation uppåt och så uppfattar jag att det är till stor del. 

 

Varje inköpsbeslut lyfts alltså upp för diskussion en nivå även om själva beslutet få 

tas på nivån under. När ett inköpsbeslut måste lyftas upp i hierarkin är även 

produktionscheferna alltid delaktiga och kan påverka inköpsbeslutet eftersom dem är 

insatta i vilka kriterier som behöver uppfyllas av den produkt eller tjänst som köps in. 

Oftast genomförs även själva inköpsprocessen utav dem som står närmast projektet, 

vilket är produktionscheferna eller projektcheferna. Det är de som förhandlar med 

leverantörer angående inköpet för att sedan få det godkänt från affärs- eller 

divisionschef om beloppsgränsen kräver detta.  

 

Även slutanvändaren, själva användaren av produkten, i de olika projekten är oftast 

delaktig och kan tycka till angående vilka egenskaper som en produkt behöver 

uppfylla. Dock kan slutanvändaren bli svår att identifiera vid icke-projektspecifika 

inköp och det blir mer komplext eftersom olika slutanvändare kan ha olika syn på 

vilka egenskaper som är viktiga. Vilka som är inblandade i en inköpsprocess kan 

skilja sig något åt mellan olika typer av inköp och detta beror förutom på storleken av 

inköpet även av hur komplext det är, alltså om det krävs speciell kunskap för att förstå 

vad som ska köpas in. 

4.3.3 Val av leverantörer hos BDX 

Ett av de viktigaste besluten som tas vid inköp inom BDX är angående vilken 

leverantör som ska väljas. Samtliga respondenter är överens om att priset är en viktig 

del av ett inköp men att även andra faktorer är viktiga att ta med vid utvärderingen av 

olika alternativ. En av dessa faktorer är produktens kvalitet och det finns ofta billiga 

produkter som uppfyller de krav som ställs men som har större risk att gå sönder vid 

montage. En av projektcheferna nämner att ”det är bättre att gå upp ett steg i priset 

och få bättre kvalitet för att kunna genomföra jobbet snabbare med garanti att den i 
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slutändan går igenom besiktningen utan bekymmer, därför är kvaliteten en viktig del i 

det hela.”. Om produkten i slutändan inte går igenom besiktningen på grund av 

bristande kvalitet så uppstår viten för BDX samt att de måste köpa en ny produkt 

vilket leder till onödiga kostnader.  

 

Samme projektchef som ovan nämner även leveranstiden som en viktig del 

”leveranstiden också en jätteviktig del eftersom projekten som vi håller på med ofta 

är tidspressade och ska genomföras under sommaren. Det ska ske snabbt och hela 

processen från beställning till montage ska vara så kort som möjligt i princip”. Det 

spelar alltså ingen roll hur bra kvalitet det är på produkten om den inte kan levereras i 

tid till projektet, denna tid kan variera beroende på hur lång framförhållning en 

projektansvarig har inför ett kommande projekt. I samband med leveranstid nämns 

även leveranssäkerhet hos ett flertal av respondenterna, vilket anspelar på 

leverantörens förmåga att kunna leverera i tid. Dock är detta en aspekt som är svår att 

bedöma innan ett inköp och det är därför svårt att utvärdera denna, förutsatt att det 

inte är en leverantör där BDX tidigare gjort inköp från. Precis som med kvaliteten kan 

en försenad leverans leda till viten för BDX del om de inte kan leva upp till den 

tidsfrist när projektet ska vara färdigt som de lovat kunden. Detta skiljer sig dock 

mellan olika projekt och beror på vad som förhandlats in i avtalet mellan BDX och 

deras slutkund.  

 

Service är ytterligare en aspekt som kan påverka vid valet av en leverantör, och en av 

projektcheferna poängterar detta genom följande citat: ”service från leverantören är 

också en viktig aspekt, en snabb service är viktig eftersom projekten och resurserna 

runt omkring inte kan stå stilla.”. En snabb service är speciellt viktig när BDX köper 

utrustning som är väsentlig för att ett projekt ska kunna fortgå.   
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5 Diskussion och slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka hur projektbaserade organisationer bör utforma sin 

inköpsorganisation med avseende på aspekterna centralisering och decentralisering, 

samt hur detta påverkar inköpsprocessen hos dessa organisationer. Detta avsnitt 

ämnar diskutera studiens resultat och ge slutsatser utefter detta. 

5.1 Inköpsorganisation i projektbaserade organisationer 
Resultatet visar att en projektbaserad organisation bör utforma en inköpsorganisation 

bestående av en central inköpsfunktion som kan samordna och sköta de större, mer 

icke-projektspecifika inköpen, men även erbjuda stöd för samtliga inköp inom 

organisationen. Behovet av en mer central styrning på inköp blir tydligare ju större en 

organisation växer eftersom mängden inköp ökar, vilket leder till att mer resurser 

krävs för att klara av denna ökning. 

 

Resultatet i denna studie liknar de hybridmodeller från Munson och Hu (2010) som 

finns beskrivna i avsnitt 2.2.3. Framförallt metoderna som finns beskrivna i Figur 1 

om centraliserad prissättning med decentraliserat inköp och i Figur 3 om 

centraliserat inköp med lokal distribution. Det dessa modeller dock saknar är den 

lokala inblandningen som resultatet visar är en viktig aspekt för projektbaserade 

organisationer att ta del av. Metoden i Figur 1 angående centraliserad prissättning 

med decentraliserat inköp liknar de centrala avtal som BDX använder sig av. 

Metoden beskriven i Figur 3 angående centraliserat inköp med lokal distribution 

liknar det tillvägagångssätt med en bättre samordning som respondenterna i denna 

studie efterlyser. Den modell som finns beskriven i Figur 2 om centraliserat inköp 

och lagring har under de genomförda intervjuerna visat sig vara mindre relevant för 

projektbaserade organisationer eftersom det är svårt att prognostisera för framtida 

projekt och bestämma vilka lagernivåer som är lämpliga.  

 

De modeller som Munson och Hu (2010) beskriver innefattar en central enhet som har 

rätt kompetens inom inköp vilket framkommit som en viktig del att utnyttja vid inköp 

inom projektbaserade organisationer. Det dessa modeller saknar är just den lokala 

kunskapen och kompetensen om de aktuella projekt som finns ute i organisationen. 

Detta är en av de viktigaste punkterna som framkommit i denna studie, att verkligen 
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ta tillvara på och utnyttja den kunskap och erfarenhet som finns ute i de olika 

projekten.  

 

De aspekter denna studie har identifierat som påverkar hur centraliserat en 

projektbaserad organisation ska arbeta med inköp är samordning och överblick, stöd 

och utbildning samt spridning av information och kunskap. Även 

inköpsorganisationens omfattning kan nämnas som en av dessa aspekter eftersom 

detta framkommit som en av de största farhågorna i studien. Dessa aspekter stödjer 

studiens resultat med att en central inköpsfunktion är nödvändig i projektbaserade 

organisationer men att det fortfarande krävs en lokal inblandning. Det finns en tydlig 

koppling mellan de fördelar som beskrivs i avsnitt 2.2 angående centralisering och 

decentralisering och med studiens resultat. Den främsta fördelen med centralisering är 

just möjligheten att kunna samordna och genomföra inköp av större kvantitet, denna 

samordning är även något som denna studie visar är viktigt inom projektbaserade 

organisationer. En av de främsta fördelarna med en decentraliserad 

organisationsstruktur är att beslut kan fattas snabbt och lokalt, där även den lokala 

kunskapen är viktig att utnyttja. Även dessa fördelar är något som resultatet från den 

här studien visat vara viktigt hos projektbaserade organisationer.  

5.1.1 Faser i inköpsprocessen på projektbaserade organisationer 

De faser som inköpsprocessen hos BDX inkluderar liknar till stor del de steg som 

beskrivs av Wind och Thomas (1980) i avsnitt 2.3, dock har BDX ingen specifik 

utvärdering av sina olika köp i efterhand utan de förlitar sig på medarbetarnas 

erfarenhet och kunskap om marknaden och de olika leverantörerna. Det som 

framkommit i denna studie är dock att en fas där inköpen utvärderas vore nyttig 

eftersom detta hade minskat den suboptimering som ibland förekommer. En sådan 

process skulle även bidra till den erfarenhetsåterföring som finns beskriven i 

resultatdelen. Detta skulle minska risken för att ett dåligt inköp genomförs ytterligare 

en gång genom att dåliga erfarenheter fångas upp och sprids vidare. Även de bra 

erfarenheterna kan spridas vidare och minska den nämnda suboptimeringen.  

 

Studien visar att det i projektbaserade organisationer bör läggas in en fas för 

implementering av ett inköpsbeslut, där organisationen blir informerad av vilka beslut 

som tagits och hur detta påverkar den. Denna fas gäller framförallt när centrala avtal 
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tecknas som påverkar hela organisationen. Jämfört med företag som inte är 

projektbaserade kan denna fas tyckas överflödig eftersom det ofta är ett fåtal som 

arbetar med inköp och när inköp sker väldigt centraliserat. I en projektbaserad 

organisation där mycket inköp sker ute i de olika projekten blir denna fas väldigt 

viktig för att säkerställa att avtalen används. De aspekter angående stöd och 

utbildning som studien beskriver blir en naturlig del av detta, där en 

inköpsorganisation förväntas erbjuda stöd och utbildning om hur organisationen ska 

köpa. Denna implementeringsfas saknas i den modell som beskrivs av Wind och 

Thomas (1980) vilket är intressant. Dock är modellen framtagen för 35 år sedan och 

det faktum att projektbaserade organisationer har fått större uppmärksamhet det 

senaste decenniet gör att dessa troligen inte var så aktuella vid den tidpunkten. 

Implementeringsfasen är därför en intressant aspekt att ha i åtanke för projektbaserade 

företag i samband med Wind och Thomas (1980) modell. 

 

Den fas med utvärdering om vilken leverantör som ska väljas är viktig hos alla 

företag, men är särskilt viktig när en hel funktionslösning köps in eftersom det är just 

leverantören som utför hela den processen. Även hos projektbaserade företag 

förekommer detta där antingen en hel underentreprenad köps in men det sker även 

inköp av maskiner och material som ska användas i själva produktionen. Därför är 

inte bara priset en viktig del vid ett inköp utan faktorer som kvalitet, leveranstid och 

den service som leverantören spelar in. Det är svårt att veta hur en leverantör står sig 

på dessa faktorer innan företaget anlitat dem och upplevt dessa. Även här kan den 

process för utvärdering av köp i efterhand som beskrivs ovan viktig eftersom den 

bidrar och genererar kunskap om hur olika leverantörer står sig på dessa faktorer. 

5.1.2 Roller i inköpsprocessen på projektbaserade företag 

De roller som identifierats i inköpsprocessen på BDX går att koppla till de roller som 

beskrivs av Webster och Wind (1972) i avsnitt 2.3.1 om roller i en inköpsprocess där 

rollerna som användaren, påverkaren, köparen och beslutsfattaren kan identifieras 

även hos BDX. Rollen som gatekeeper i Webster och Winds (1972) saknas dock ofta 

och resultatet i denna studie, speciellt de aspekter som finns beskrivna i avsnitt 4.2, 

antyder att en naturlig del av en inköpsfunktion är att ha rollen som gatekeeper. 

Speciellt aspekten angående spridning av information och kunskap är en naturlig del i 

den roll som gatekeeper som beskrivs av Webster och Wind (1972), att en 
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inköpsfunktion kan samla in och sprida vidare relevant information till de som är 

involverade i inköpsprocessen. 

5.1.3 Dimensioner i inköpsprocessen på projektbaserade företag 

Detta avsnitt kopplar de dimensioner som Johnston och Bonoma (1981) beskriver till 

inköpsprocessen på BDX och för projektbaserade organisationer. Den horisontella 

inblandningen är tydlig med tanke på den beloppsgräns som existerar på BDX där ett 

inköpsbeslut måste tas högre upp i organisationen om det överstiger ett visst belopp. 

Den horisontella inblandningen är något som denna studie visar kan utvecklas och 

aspekten angående den samordning och överblick som beskrivs i avsnitt 4.2.3 

behandlar just detta. För att kunna samordna inköp krävs en god horisontell 

inblandning och ett samarbete mellan de olika avdelningarna. Denna studie visar att 

en inköpsfunktion kan bidra till att underlätta detta samarbete och förbättra denna 

samordning mellan olika avdelningar.  

 

Dimensionerna angående omfattning och samhörighet hör ihop med varandra och kan 

skilja sig åt mellan olika inköp. Ett inköps omfattning beror helt på dess storlek och 

hur komplext inköpet är. När det gäller dimensionen samhörighet så är individerna i 

hög grad kopplade direkt till varandra i en inköpsprocess på BDX eftersom de 

självmant kontaktar varandra. Problemet där är just om de anställda kontaktar 

varandra och om de kontaktar rätt individer för det aktuella inköpet. Dessa 

dimensioner går att koppla tillbaks till aspekterna angående samordning och spridning 

av information som är viktiga att ta i beaktning för en central inköpsfunktion. En 

sådan funktion kan samordna de individer som berörs av ett inköp och koppla dessa 

direkt till varandra vilket ger en hög grad av samhörighet samtidigt som det bidrar till 

att omfattningen är god. Den sista dimensionen angående centralitet beskrivs i avsnitt 

4.2 där en central inköpsfunktion anses nödvändig för att på ett effektivt sätt hantera 

inköp i en projektbaserad organisation. Samtidigt ska det existera en balans mellan 

hur centraliserad och decentraliserad en inköpsfunktion ska vara och studiens resultat 

visar att en hybrid av dessa är nödvändig. 

5.2 Studiens teoretiska bidrag 
Wind och Thomas (1980) beskriver sex faser inom en inköpsprocess som de allra 

vanligaste, se avsnitt 2.3.1 Faser i inköpsprocessen. Denna studie har funnit 

ytterligare en fas som är relevant för projektbaserade organisationer. En fas för 
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implementering av inköpsbeslut, där information om avtal som skrivs ska spridas till 

hela organisationen. Detta rör speciellt de centrala avtalen som gäller i en 

projektbaserad organisation och är en viktig del i att få organisationen att sträva åt 

samma håll. En sådan fas bidrar även till att samtliga inom organisationen köper vad 

som gynnar organisationen som helhet och inte endast de individuella projekten. Som 

Zheng et al. (2007) nämner angående att en inköpsorganisation i framtiden inte 

kommer vara helt centraliserad så kan denna fas även bli aktuell för andra 

organisationer än enbart projektbaserade organisationer. Ju mer decentraliserad en 

inköpsorganisation blir desto större nytta ger en fas som beskriver denna 

implementering eftersom inköpsbeslut då tas på fler håll i organisationen. 

5.3 Studiens praktiska bidrag 

Denna studie har funnit att projektbaserade organisationer har väldigt mycket kunskap 

lokalt ute i de olika projekten och att det är viktigt att utnyttja och ta tillvara på denna 

kunskap. Enligt studien ska en central inköpsfunktion inte genomföra samtliga inköp i 

en projektbaserad organisation utan fungera som ett stöd och utbilda de anställda i hur 

köp ska genomföras i organisationen. Synen med att samtliga inköp ska skötas av en 

inköpsfunktion är enligt denna studie en stor farhåga hos en projektbaserad 

organisation. Ett sådant tillvägagångssätt skulle stjälpa mer än det hjälper eftersom 

det då riskerar att skada lokala relationer som är väsentliga för organisationen och 

även missa kunskap som krävs för många typer av inköp.  

5.4 Studiens begränsningar och förslag på framtida studier 
Denna studie är genomförd på en projektbaserad organisation inom entreprenad- och 

logistiksektorn och resultatet kan därför skilja sig något för organisationer i andra 

branscher. Därför rekommenderas fler fallstudier på projektbaserade organisationer 

inom andra branscher där resultatet kan jämföras med denna studie. Det faktum att 

individer generellt sett är negativt inställda mot förändring kan påverka utfallet av 

denna studie eftersom de data som samlats in bygger på individuella åsikter och 

synpunkter. Denna rapport har inte berört området angående implementering av en 

inköpsorganisation men sett nyttan med det, vilket alltså lämnar utrymme för framtida 

studier inom området. Ett annat område som kan vara intressant för framtida studier 

är användningen av mer kvantitativ data i form av mer ekonomiska värden och 

studera vilken ekonomisk påverkan som en inköpsorganisation mer konkret kan ha. 
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Att kunna påvisa konkreta siffor vad en inköpsorganisation kostar och vilka 

besparingar den ger gör det enklare att implementera en sådan förändring och 

motivera den för de anställda.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Allmänt 
 

• Vilken befattning har du? 
o Vilken division? 

• Hur länge har du arbetat på BDX? 
2. Frågor rörande inköpsprocessen 

 
• Hur ser en typisk inköpsprocess ut för dig på BDX idag? 

o Från att behov uppstår tills köpet är genomfört. 
o Utvärderar ni era köp i efterhand? 

• Hur skiljer sig inköpsprocessen åt mellan inköp av olika produkter/tjänster? 
o Vilken är den största skillnaden? 

• Beskriv eventuella problem som brukar uppstå kring inköpsprocessen? 
• Vilka brister ser du i BDX inköpsprocess? 
• Hur har er inköpsprocess förändrats över tid, allt eftersom ni växt och blivit 

större? 
• Vilka befattningar är involverade i era inköp? 

o Koppla till användare, påverkare, köpare, beslutsfattare och 
gatekeeper. 

o Hur många individer är normalt inblandade i ett inköpsbeslut? 
o Hur ser den vertikala/horisontella inblandningen ut? 

• Vilka befattningar anser du ska vara involverade i era inköp? 
o Vertikal/horisontell inblandning? 

• Hur skulle du vilja att en inköpsprocess ser ut på BDX? 
• Vilka avtal anser du att en ev. inköpsorganisation hos BDX i första hand 

skulle arbeta med? 
 

3. Frågor centralisering och decentralisering 
 

• Hur centraliserat/decentraliserat skulle du säga att inköp fungerar på BDX 
idag? 

• Hur centraliserat/decentraliserat anser du att inköp ska vara på BDX? 
o Vart i organisationen ska inköpsbeslut tas? 
o Vilka för- respektive nackdelar ser du med detta? 

! För dig som inköpare och för företaget? 
o Vilka incitament/hinder ser du för att en sådan förändring ska kunna 

ske? 
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4. Frågor angående leverantörer 
 

• Hur ser era relationer till era leverantörer ut? 
o Nära samarbete/endast transaktioner? 
o Behov? 

• Vilka faktorer är viktiga hos en leverantör för dig? 
• Hur många olika leverantörer använder ni er vanligen av? 

o Skiljer sig antalet leverantörer åt beroende på vilken typ av inköp som 
görs? 

• Skulle du vilja se några förändringar angående er hantering och val av 
leverantörer? 

 


