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Sammanfattning 
Världen befinner sig i en ekonomisk kris och många företag jobbar dagligen med 
effektivisering. Det finns många företag som oroar sig över framtiden och alla måste se över 
sina kostnader så man klarar sig även om en rådande lågkonjunktur råder. Ett sätt att förbättra 
effektivisering är att förnya inköpsavdelningen, att göra bättre inköp helt enkelt.  

Examensarbetet har utförts på LKAB som jobbar med ett effektivitetsprojekt som heter 
LKAB 370. Det innebär att man ska effektivisera företaget på så många sätt som möjligt 
Målet med LKAB 370 är att uppnå ett nytt kostnadsmål på 370 kr/ton järnmalm. Det har gjort 
att inköpsavdelningen har fått stor uppmärksamhet då man sätt hur stor skillnad ett inköp via 
inköpsavdelningen gör. Det har gjort att studien har beaktat hur inköpsprocesser, 
urvalskriterier för produkter och service och tjänster ser ut och hur ekonomiska nyckeltal kan 
hjälpa ett industriföretag som LKAB:s inköpsorganisation att göra bättre inköp. Det finns 
många projekt som är aktuella idag för att effektivisera och förbättra inköpsavdelningen. 
LKAB har som mål på att man ska vara bäst, de ska vara världens bästa inköpsorganisation 
och de ska ha världens bästa inköpare.  

Syftet med arbetet är att undersöka hur inköpsprocesser, urvalskriterier för produkter och 
service och tjänster ser ut på ett industriellt företag samt hur Key Performance Indicators 
(KPI) kan hjälpa en inköpare på ett industriellt företag att samla information om marknaden 
och produkten inför en förhandling med en leverantör. Inköparen skall ha lika mycket 
information som leverantören när det gäller kostnadsdrivare, marknadsanalys och 
omvärldsanalys.  

 

 

Nyckelord: Ekonomiska nyckeltal, Key performance indicators (KPI), Inköpsprocess, 
urvalskriterier, inköp, LKAB 
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Abstract 
The world is in a recession and many companies are working daily with efficiency. There are 
many companies who are worried about the future and everyone must look at their costs so 
they can survive recessions. One way to improve efficiency is to renew the purchasing 
department, to make better purchases in the company.  
 
The project has been at LKAB working with an efficiency project called LKAB 370. LKAB 
370 is an efficiency project for the whole organization. They want to achieve a new cost 
target. LKAB's goal is to get down to 370 kronor per ton in iron ore. This has meant that the 
purchasing department has received a lot of attention. This is because LKAB have seen how 
mush differences the purchase department dose. The project is in the line of LKAB 370 and 
at looking at efficiency, to look at purchase process, selective procedure for products and 
service and amenities and how key performance indicators can help the purchase department 
at an industrial organization like LKAB. There are many projects that LKAB is working on 
today to improve the purchase department. LKAB's goal is to be the best, they want to be the 
best purchasing organization and they want to have the best purchasers.  
 
The purpose of this work is to look at purchase process, selective procedure for products and 
service and amenities and how key performance indicators can help a purchaser at the 
purchase department to gather information about the market and the product for a negotiation 
with a supplier. The purchaser shall have as much information provided on the cost drivers, 
market analysis and business intelligence. 

 
 
 
 
 
Keywords: economic indicators, key performance indicators (KPIs), purchase process, 
selective procedure, purchasing, LKAB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
Denna studie har gjorts som ett avslutande examensarbete för en Civilekonomutbildning på Luleå 
tekniska universitetet. Det har varit fyra tuffa år, de har varit lärorika både inom kunskapsutveckling 
samt privatliv. Snart kan man tilltala sig med titeln civilekonom och ta första riktiga steget ut i 
arbetslivet. Jag vill ge ett stort tack till mina vänner som stöttat mig under dessa fyra år av intensivt 
arbete. Nu är snart tiden klar på Luleå tekniska universitet och jag känner mig mer än redo och klar 
för arbetslivet.  

Jag vill tacka Håkan Perzon på Luleå tekniska universitetet som handlett mig under 
examensarbetet och givet mig många goda råd och handledningstimmar. Jag vill tacka LKAB 
som givet mig chansen att få skriva mitt examensarbete hos dem. Roger Hansson som varit 
min handledare på LKAB har gett mig kunskap och råd som jag tar med mig i livet.  

Till slut vill jag tacka dem som stöttat mig absolut mest under studietiden men fram för allt i 
slutet under mitt examensarbete, min mamma, pappa storebror och min lillebror. De har gett 
mig energi, vilja och kärlek för att utveckla mig själv och ta mig igenom studierna. 
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1. Introduktion  
Kapitlet består av en introduktion till arbetet samt tar med de problemområden som finns. 
Kapitlet är grunden för arbetet. Första delen kommer även gå igenom bakgrunden, syftet och 
de avgränsningar som finns. 

"

1.1 Bakgrund!
Oroligheter runt om i världen har gjort att många företag anpassat sig till det negativa eko-
nomiska klimatet som råder. Kriserna har duggat tätt (Nationalencyklopedin, 2013) och fö-
retag har tittat på hur man kan effektivisera så man klarar av att hantera de ekonomiska kri-
serna (Chikán, 2001). Företagen sparar på varje krona man kan hitta och tittar på lösningar 
hur man kan göra organisationen mer stabil i en rådande lågkonjunktur. Ett av sätten för att 
skapa sig en tryggare grund och en mer effektiv inköpsorganisation är av att använda sig av 
ekonomiska nyckeltal som är mer känt som Key performance indicators (KPI). KPI är ett 
brett begrepp som används mycket inom företagsvärlden. KPI används mest inom 
redovisningen för att illustrera ekonomiskt betydelsefulla siffror inom företagsrapporter, men 
har blivit mer och mer känt inom olika avdelningar på företagen. KPI:er har en bredd i hur 
mycket information man kan få ut av dem (Lynch & Cross, 1995). Företag har idag svårt att 
använda sig av KPI:er, det skapar osäkerhet inom användandet (Parmenter, (2010). Key 
performance indicators).  

Inköpsorganisationen är en viktig del i effektiviseringen inom ett företag samt på var man kan 
minska på kostnader genom att göra inköp som är mer effektiva och sänker kostnaderna för 
företaget (Van Weele, 2005). Inköpsorganisationerna får mer och mer fokus på sig när man 
befinner sig i en lågkonjunktur, anledningen är att man ser besparingsmöjligheterna (Van 
Weele, 2005). Inköpare ses nuförtiden som betydelsefulla för organisationen, därför att de har 
en betydande roll för de totala kostnaderna (Gadde & Håkansson, 2000). Inköpare får det 
tuffare och tuffare och de behöver verktyg för att göra inköp som är så kostnadseffektiva som 
möjligt. Inköpare försöker se hur en leverantörs kostnader för att på så sätt se hur de kan göra 
en så bra affär som möjligt. Det är ett svårt uppdrag att undersöka hur en leverantörs 
kostnader är och vilka verktyg som saknas för att få en bra bild av kostnaden, men frågan är 
om ekonomiska nyckeltal hjälper inköpare eller om det är en ovetskap inom 
inköpsorganisationer.  

Insikten i examensarbetet kom från den verksamhetsförlagda utbildningen som författaren 
läste i slutet av civilekonomutbildning då praktiken var förlagd på LKAB. Under tiden på 
LKAB insåg författaren att det saknades ett verktyg där man kan använda sig av ekonomiska 
nyckeltal som en mall för att få in information inför möten med leverantörer. Utbildningar 
om KPI:er hölls under praktikens gång och det var då intresset dök upp om att man kan an-
vända ekonomiska nyckeltal och skapa ett verktyg som kan hjälpa inköpare att få mer ”kött 
på bena” när det gäller kostnadsdrivare på leverantörer. Med kostnadsdrivare menas saker 
som påverkar en produkts pris, det som gör att en produkt blir dyrare eller billigare. Den 
verksamhetsförlagda praktiken på LKAB gjorde att författarens intresse inom ämnet ökade 
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och ledde till att skapa sig en djupare förståelse för om och hur man kan använda ekonomiska 
nyckeltal inom LKAB:s inköpsorganisation.  

1.2 Problemformulering!
Företag jobbar hårt inom effektivisering och hur man kan göra bättre inköp till bolaget och 
kapa onödiga kostnader. Problemen som uppstår är att det är väldigt svårt att se vad ens leve-
rantörer har för kostnader och hur bra deal man egentligen får. Ekonomiska nyckeltal (key 
performance indicators) har funnits länge men inte inom inköp. KPI är ett ord med komplex 
innebörd som många inom inköp har svårt att relatera till eftersom man kan för lite om det 
(Lynch & Cross, 1995). Med hjälp av rätt KPI:er kan man skapa sig ett verktyg som kan ge 
en mängd information om leverantörer och dess kostnader (Parmenter, 2010). Studien behövs 
för att tydliggöra användningsområdena inom KPI:er för inköpsorganisationer.  

Introduktionen visar på de svårigheter som finns inom ekonomiska nyckeltal samt inom in-
köp. Det gör att en del problemformuleringar uppstår som detta arbete kommer att fördjupa 
sig inom: 

! Hur använder sig inköpare av ekonomiska nyckeltal idag? 
! Vad används idag för nyckeltal av inköpare? 
! Vad saknar en inköpare för verktyg idag för att göra bättre inköp? 

 

1.3 Syfte!
Detta examensarbete har som syfte att fokusera på hur ekonomiska nyckeltal (Key perfor-
mance indicators) kan bistå en inköpare med att få fram mer information till en förhandling 
mot en leverantör. Det betyder att man måste skapa sig en förståelse för hur man jobbar inom 
inköp idag och vad en inköpare behöver veta samt vilken information som saknas.  

1.4 Avgränsningar!
Arbetet behandlar hur ekonomiska nyckeltal kan hjälpa en inköpsorganisation att få fram mer 
information om kostnadsdrivare inför en förhandling med leverantörer. Kostnadsdrivare som 
index, valutor, råvarupriser, nyhetsflöden och andra parametrar som kan påverka en produkts 
pris.  Arbetet är grundat på en inköpsorganisation och kan inte jämföras rakt av med alla 
andra inköpsorganisationer. Det finns likheter i olika moment som kan användas för att ge en 
förståelse av hur det skulle kunna se ut bland andra inköpsorganisationer. Detta för att inköp 
sköts på olika sätt och man ska alltid se inköpen utifrån bolagets roll. Det är det som gör att 
de inte stämmer helt ihop med varandra, varje bolag har sina kostnader och sätt att handskas 
med inköp, det är det som gör att detaljer på siffror kommer skiljas åt från bolag till bolag.  
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1.5 Forskningsfrågor!
I forskningsfrågorna kommer de områden att tas upp som arbetet behöver få svar på för att 
uppfylla syftet. Frågorna behöver ett svar då man ska kunna knyta ihop säcken och skapa en 
slutsats när man har alla delar. Forskningsfrågorna är baserade på ämnet tillsammans med 
teorier som finns och då har följande frågor uppkommit: 

• FF1: Hur ser ett industriföretags inköpsprocess ut? 
 

• FF2: Hur används ekonomiska nyckeltal (KPI) inom inköp på ett industriföretag? 
 

• FF3: Hur skiljer sig inköpskriterierna på en produkt kontra service? 
 

• FF4: Hur skulle ekonomiska nyckeltal (KPI) kunna användas inom inköp på ett 
industriföretag? 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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2. Referensram!
I detta kapitel kommer författaren ta upp de teorier som har anknytningar till syftet. Tidi-
gare forskning som har gjorts inom inköp och ekonomiska nyckeltal kommer tas upp.  

2.1 Inköpsprocessen!
Inköpsprocessen är den process en inköpare går igenom när ett behov uppstår av en ny pro-
dukt. Processen sträcker sig hela vägen från att inköparen får reda på att ett behov finns till att 
avtalet är påskrivet med leverantören och varorna eller tjänsterna är levererade till företaget. 
Inköpsspecifikationen är det första steget i en inköpsprocess, det är oftast den mest tidskrä-
vande delen i processen. Det krävs att inköparen avsätter tid och rätt resurser för att kunna 
åstadkomma ett bra resultat (Björnland, Persson & Virum, 2003).Figur 2 illustrerar hur en 
inköpsprocess vanligtvis ser ut i en organisation. Den består av sex delar i sig och delarna är 
nära relaterade till varandra (Van Weele, 2005). Figur 2 visar även färger som kan återfinnas 
i en trafiksignal. Färgerna är till för att öka förståelsen för var man befinner sig i 
inköpsprocessen, då många människor kan relatera till ett trafikljus och dess färger. Under de 
två första rutorna är de röd markerade, det innebär att de är i en insamlingsprocess där 
ingenting är klart. De två mellersta är gul markerade innebär att man har bestämt sig för vilka 
leverantörer man ska granska, skapa kontrakt och order med. De två sista rutorna som är grön 
markerade är utvärderingsprocessen. Det innebär att allt är avtalat och klart, man har fått 
första leveransen och man ska utvärdera hur det gått med leverantören och produkterna. De 
tre första rutorna brukar även kallas för taktiska inköp och de tre sista kallas för 
orderfunktion. Det är väldigt viktigt att hålla koll på materialaktiviteter i processen (Van 
Weele, 2005). Detta för att säkerställa att det man köper in har en hög kvalité och en lång 
livslängd inom företaget. 

"

Figur!1!(!Schematisk!bild!över!inköpsprocessen!modifierad.!Van!Weele!(2005) 
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1. Inköpsspecifikationen  
Är det första steget som inköparen skall ta tag i. Det innebär att inköparen måste un-
dersöka kvalité och kvantitet. Inköparen skall även läsa av marknaden och se vad det 
finns för liknade produkter eller tjänster (Björnland, Persson & Virum, 2003). 
 

2. Välja leverantör 
Här är det inköparens roll att studera vilka leverantörer man använder idag och även 
undersöka nya potentiella leverantörer på marknaden (Björnland, Persson & Virum, 
2003). 
 

3. Upprätta kontrakt 
I detta steg går inköparen igenom förhandlingen med leverantören och försöker göra 
ett gemensamt avtal (Van Weele, 2005). Det är upp till inköparen i detta steg hittar 
den bästa leverantör för jobbet så att det bästa resultatet uppnås inom företaget 
(Björnland, Persson & Virum, 2003). 
 

4. Skapa order 
Efter att ett avtal har skapats ska man skapa ett kontrakt som innehåller mer specifika 
detaljer kring kvalité, kvantitet, leveransdatum och även transportalternativ. Olika fö-
retag använde olika sorters affärssystem för att upprätthålla en order så man kan kon-
trollera processen (Björnland, Persson & Virum, 2003). 
 

5. Uträtta & utvärdera 
I detta steg följer man upp ordern som skapades med leverantören, ser vi till så att alla 
specifikationer som bestämdes håller, och att leveransen höll tidsplanen (Van Weele, 
2005). 
 

6. Följa upp & utvärdera 
Det sista steget i processen är till för att utvärdera hela processen med leverantören. 
Hur har leverantören behandlat uppgiften? Kan företaget använda sig av leverantören 
nästa gång? Kan man förbättra något så att relationen blir bättre till nästa gång? Samla 
ihop information på prestationen som gjorts så det kan jämföras med potentiella leve-
rantörer i framtiden (Van Weele, 2005). 
 

2.2 Riskanalys!
Alla företag måste alltid bedöma vilka risker det finns för just det område de ska utföra något 
inom. Någon gång under processen kommer alla företag stöta på eventuella risker och man 
kan inte helt utesluta dem (Spira & Page, 2003).  Inom inköp finns många risker som man 
kan stöta på, man vill till exempel att leverantören skall vara problemfri och inte ha några 
ekonomiska problem. Ett annat scenario är om en lågkonjunktur råder och man vill försäkra 
sig över att leverantören överlever den. En inköpsorganisation vill ha en stabil grund att stå 
på med säkra leverantörer. En organisation vill ha kontroll och kunna hantera de eventuella 



12"
"

risker som kan uppstå (Rezaee, 1995). En inköpare behöver kunna göra en riskanalys så de 
blir medvetna om eventuella risker som finns globalt och inom leverantören.  

2.3 Inköpsavdelningens!betydelse!
Inköpsavdelningens betydelse ökar mer och mer inom företagsorganisationer. Detta beror på 
att man har börjat se att det finns stora effektiviseringar som inköp kan hjälpa till med. Före-
tag vill jobba mot att skapa en bra relation till sina leverantörer så en ökad förståelse mellan 
varandra finns (Van Weele, 2005). I normala fall ser man en inköpsorganisation som för-
handlare till pris med leverantörer och upprätthåller avtal och kontrakt inom företaget (Van 
Weele, 2005). Idag jobbar inköp mycket på två olika områden, en operativ del och en strate-
gisk del. Den operativa inköparen jobbar med produktionen och kan snabbt göra inköp som 
behövs. Den strategiska inköparen har större poster som tar längre tid att förhandla fram och 
inte är direkt akuta för produktionen. Vanligtvis handlar det om att inköparen måste hålla en 
aktiv kontakt med leverantören så att de bästa resultaten kan nås uppnås (Van Weele, 2005). 
Inköparens roll i att studera den totala kostnaden är en viktig punkt dels för företaget men 
även för samarbetet med leverantören. En långsiktig och djup relation med leverantören 
skapar synergieffekt som gör att båda parterna utvecklas (Gadde & Håkansson, 2000). 

 

2.4 Strategiska!produkter!
Strategiska produkter kräver en längre förhandling på grund av dess komplexitet. Oftast finns 
det få leverantörer inom området men det ökar hela tiden då globalt inköp ökat. De strate-
giska inköpen har en längre process som innebär att inköparen vill skapa ett bra samarbete 
med leverantören. Inom processen ingår även risk och marknadsanalyser (Kraljic, 1983).  

2.5 !Mätetal!!
Det finns inga färdiga mallar för hur mätetal (ekonomiska nyckeltal) är utformade. De företag 
som vill tillämpa mätetal måste fokusera på vad det är som är viktigt för just dem. Man måste 
undersöka sitt företag och komma fram till vilka områden som är intressanta för just dem. En 
viktig egenskap är att de skall vara enkelt utformade så alla förstår mätetalen (Lynch & 
Cross, 1995). Mätetal skall inte användas i mängder utan man ska bestämma inom företagets 
område fyra till tio mätetal så man har en bra början (Lynch & Cross, 1995). 

2.6 Mätetal!definierat!av!Maskell!
Mätetal skall fylla en viss funktion i företaget och det finns olika sätt att se det på. Enligt 
Maskell skulle det mätetal innefatta följande kriterier (Maskell, 1989): 

! Mätningarna som skapas ska vara direkt anknutna till företagets tillverkningsstrategi 
 

! Icke-ekonomiska mätetal bör användas 
!

! Mätetal och mätningar varierar mellan olika delar i ett företag, exempelvis är alla 
mätetal inte lämpliga för alla avdelningar i ett företag 

!
! Mätningar ska förändras om förutsättningar förändras 
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!
! Mätetalen ska vara av enklare karaktär men även enkla att använda 

!
! Mätetalen ska bistå företaget med snabb återkoppling gällande företagets utveckling 

!
! Mätetalen ska designas för att stimulera ständiga förbättringar snarare än att endast 

fungera i övervakande syfte. 
 

2.7 Urvalskriterier!
Kriterier och faktorer som företaget undersöker på kan vara pris, ryktet om leverantören, 
kvalité, pålitlighet och flexibilitet (Arbuthnot & Sister, 1993). Den leverantör som bäst lyckas 
passa in i företaget kommer mest troligt få sälja till företaget (Kotler & Jobber, 2009). Det är 
inköparen som i slutändan bestämmer om leverantören passar in i företagets specifikationer.  

Efter Dickson publicerade sina kriterier har forskare testat hans urvalsmetod (Dickson, 1966). 
För en leverantör är det svårt att uppfylla alla 23 kriterier som finns. Ett exempel är om en 
leverantör håller hög kvalité kan oftast inte leverantören hålla ett lågt pris också. Urvalskrite-
rier är inte fastställda utan de är för en viss tidsram (Hart, 1994, p. 109). Figur 3 tar upp de 
olika urvalskriterier som finns enligt Dickson (1966). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Figur!2!(!Urvalskriterierna.!Dickson!(1966) 
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2.8 Urvalskriterier!för!service!
Företag köper sällan in varor som endast har med tillverkningen att göra, utan det kan även 
vara service såsom utbildningar och konsulter. Det är en stor skillnad mellan vanliga 
urvalskriterier för produkter kontra service. Detta har att göra med att i service undersöker 
man mer på rykte som och hur gamla kunder upplevt leverantören (Stock & Zinszer, 1987). 
Nedan kommer de urvalskriterier som finns för service tas upp av Stock och Zinszer (1987):  

 

"

"

"

 

 

 

 

 

 

I teorin finns det tydligt med vilka urvalskriterier som finns för en produkt samt för en ser-
vice. Skillnaden mot urvalskriterier och ekonomiska nyckeltal är att inom ekonomiska 
nyckeltal vet man inte exakt vad som är rätt och fel. Det finns ingen teori som bygger på att 
just några punkter ska finnas med för att det ska betraktas som ekonomiska nyckeltal. Många 
av de urvalskriterier som finns fyller samma funktion som ekonomiska nyckeltal. Teorin för 
ekonomiska nyckeltal är betraktade som att varje företag måste detaljera sin organisation och 
besvara på frågor som är viktiga för dem. Urvalskriterierna kan ses som en del av processen i 
ekonomiska nyckeltal då man ser flera likheter mellan dem. Det är först i slutsatserna man 
kommer kunna se likheter mellan urvalskriterier och ekonomiska nyckeltal.  

 

 

 

 

 

Figur!3!(!Urvalskriterier!för!service.!Stock!&!Zinszer!(1987) 
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3. Metod!
Metodkapitlet kommer innehålla arbetsgången och utformningen av metod delen. De metoder 
som är mest lämpade för denna studie. Olika metoder för datainsamling och frågeställningar 
kommer att diskuteras så arbetet får en hög trovärdighet.  

3.1 Metodsammanfattning!
Arbetet började med att författaren gjorde sin praktik på LKAB, där fick denne insyn i det 
forskningen skulle handla om. Forskningsområdet blir aktuellt då författaren är på en 
utbildning inom inköp och hjälpmedel till bättre affärer i Stockholm. Författaren får insyn i 
att det finns väldigt lite skrivet om key performance indicators inom inköp och därav 
bestämmer sig för att forska om detta. När väl området var lokaliserat började definieringen 
av forskningsområdet. När väl forskningen var bestämd började författaren titta på vad som 
tidigare hade forskats kring just inköp, inköpsorganisationer, inköpsprocesser, urvalskriterier, 
ekonomiska nyckeltal så kallade Key Performance Indicators. Författaren bestämde sig att 
genomföra studien på LKAB då de hade en väletablerad inköpsavdelning. Efter att ha 
studerat material som fanns kring området kom det fram att intervjuer med LKAB behövdes 
för att få fakta om de problemområden som finns. Intervjuerna kommer att ske med 
strategiska och operativa inköpare samt inköpschefen på LKAB, detta för att få en bredd på 
olika områden inom organisationen. Det innebar att arbetet kommer bli en fallstudie.  

 

3.2 Angreppssätt!
"

3.2.1 Fallstudie!
När man tar och undersöker ett eller flera fall från verkligheten och studerar dem får man en 
fallstudie. Underlaget för detta använder man sedan för forskningen. En fallstudie används då 
forskningen är komplicerad och man har problem att få tag på tidigare forskning kring ämnet. 
Inom inköps så finns det väldigt lite information att få fram om just KPI:er. Detta på grund av 
att tidigare forskning inte skett inom ämnet. Genom att använda en fallstudie kan man inrikta 
sig på en mindre grupp människor som kan hjälpa en att besvara syftet på problemet (Patel, 
1987, s. 62). Arbetets problem har en bredd och det kommer behövas en syn i hur 
verkligheten ser ut. Intervjuer kommer ge empirisk data som sedan kommer studeras och ge 
ett resultat.  

3.2.2 Deduktivt!synsätt!
Teorier som redan finns tillgängliga och som man kan dra slutsatser med i praktiken, genom 
logiska resonemang (Patel, R. & Davidson, B. 2003)"det är vad deduktiv metod är. Den teo-
retiska Referensram som författaren skapat innehåller teorier. Med hjälp av intervjuer kom-
mer en slutsats kring ekonomiska nyckeltal, inköpsprocesser och urvalskriterier stämma mer 
överens med vad de på inköp kommer dela med sig av.  
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3.2.3 Aktörssynsätt!
Genom intervjuer med LKAB:s inköpare samt inköpschefen kommer ett aktörssynsätt att 
skapas som kommer visa hur den individuella synen är inom inköp på LKAB. Genom inter-
vjuerna förväntas samband skapas så att förståelsen blir klarare för författaren om hur de på 
inköp jobbar idag. Det kommer bli en subjektiv uppfattning i och med att författaren endast 
kan gå på vad de på inköp berättar (Arbnor, I., & Bjerke, B 1994). 

"

 

3.3 Kvalitativ!metod!och!Forskningsansats!
Genom att analysera ord och inte siffror hamnar fokus på författaren. Arbetet skall inte foku-
seras på siffror utan ligger helt på personers upplevelse av något enligt en kvalitativ metod. 
Ett sätt att få det i ord är genom intervjuer. Intervjuerna skall ha frågor som ger fakta på djup 
nivå. Det blir ett subjektivt synsätt då man kommer fråga ett antal människor om hur de age-
rar i sina olika roller (Halvorsen, 1992).  

Intervjuerna kommer att riktas mot anställda inom LKAB:s inköpsavdelning samt även in-
köpschefen, det innebär att de är signifikanta aktörer. Frågorna behöver ge svar på hur det dag-
liga arbetet på LKAB:s inköpsavdelning ser ut idag samt hur bekanta inköparna är med nyckeltal 
och hur nyckeltal skulle kunna hjälpa dem. I och med att erfarenhet saknas om hur intervjuer ska 
utformas behövs ett antal grundfrågor som gör det enklare för författaren att sammanställa och 
färdigställa.  

3.4 Forskningsstrategier!
Det finns olika sätt att gå tillväga när man ska samla information. Primärdata eller sekundär 
data är de två sätten man har att välja mellan. Primärdata är data som samlas in under ett på-
gående projekt. Det är den som gör arbetet som samlar på sig data, det kan man göra genom 
intervjuer eller enkäter. Primärdata undviker tolkningsproblem som finns med i sekundärdata. 
Problemet som finns är att den som gjorde insamlingen av data kan ha gjort felaktigheter. Då 
skulle felaktig validitet eller reliabilitet orsaka en oklarhet för den författaren som använder 
sig av informationen i sekundärdata. I sekundärdata är det viktigt att ramar hålls, källan skall 
vara relevant för arbetet och vara tillförlitlig. Det är viktigt att författarens egenintresse re-
flekteras (Wiedersheim-Paul och Eriksson, 2001, s. 151); (Halvorsen K. 1992. Sid 41 - 43 ). 

3.5 Litteratursökning!
Den primära sökningstjänsten som används är Luleå Tekniska Universitets artikelsöktjänst 
Primo. Google Scholar och vanliga Google har även använts som kompletterande sökverktyg. 
Biblioteket på Luleå Tekniska Universitet har även används för att hitta litteratur inom ämnet. 
Sökorden som använts är Ekonomiska nyckeltal, Key performance indicators, inköp, inköps-
organisationer, inköpsprocesser, urvalskriterier, purchase och purchase department. Metod-
böcker har varit på svenska och alla vetenskapliga artiklar har varit på engelska.  
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3.6 Intervju!
Alla som intervjuas kommer att få besvara samma frågor. Frågorna kommer till hög grad vara 
standardiserade. De som intervjuas är både strategiska och operativa inköpare samt även in-
köpschefen för att få en så stor bredd som möjligt på undersökningen. Beroende från inkö-
pare till inköpare kommer de använda sig av olika modeller och tillvägagångssätt för att ge-
nomföra inköp, vissa kommer vara mer pålästa inom ekonomiska nyckeltal än andra, det gör 
att svaren på frågorna kommer ge olika information från gång till gång.  

Strukturen på frågorna är helt avgörande för hur mycket den som svarar kan sväva ut i sina 
svar. En strukturerad intervju innebär att den svarande har ett litet utrymme i svaren exem-
pelvis ”ja” eller ”nej”. En ostrukturerad intervju innebär att den svarande kommer ha mer 
utrymme i sina svar, den kan sväva ut och ge större svar (Patel & Davidson, 2003). 

De intervjuer som kommer att göras med LKAB:s inköpare kommer vara semistrukturerade 
för de kommer både innehålla strukturerade och ostrukturerade frågor, fokus kommer dock 
mest vara på att intervjun är strukturerad (Björklund, Paulsson, 2003). Den svarande skall få 
chansen att sväva ut på sina svar så man eventuellt kan jämföra olikheter mellan inköpare och 
skapa sig en insyn i hur bekanta de är med ekonomiska nyckeltal. Semistrukturen skall hållas 
så arbetet kan lyckas svara på den kvalitativa undersökningen där man granskar ord istället 
för siffror.  

En viktig punkt i genomförandet av den kvalitativa intervjun är att den som intervjuar är väl 
insatt inom området och har goda kunskaper om problemen som råder, detta krävs för att 
intervjun skall bli passande. Det finns olika sätt att gå tillväga för att bli insatt i området, detta 
kan göras genom att läsa teorier eller vara på praktik inom organisationen och få ett intryck 
om hur det fungerar. I frågeställningen är det viktigt att det finns en tydlighet så inga missför-
stånd uppstår. En genomgång av frågorna bör göras så man försäkrar sig om att frågorna 
täcker hela frågeställningen. Man skall undvika att ställa för många frågor som inte har med 
ämnet att göra, det kan anses som tröttsamt för den som blir intervjuad (Patel & Davidson, 
2003). 

I Arbetet kommer författaren att intervjua olika inköpare på LKAB samt även inköpschefen 
så man får alla områden inom inköp. Detta görs för det är en fallstudie med kvalitativ karak-
tär. Alla intervjuer kommer ske på LKAB i Malmberget. Intervjun kommer att utgå ifrån 
frågeställningarna som finns i bilaga 1.  

Intervjuerna är med anställda som är väl insatta inom branschen. Intervjuerna kommer sedan 
att analyseras med hjälp av ”Judgemental sampling” som innebär att man väljer några exem-
pel som passar bäst in på forskningsfrågorna och kan generera svar (Saunders, et al. 2009). 

 

3.7 Urval!
Inom LKAB:s inköpsorganisation finns det operativa och strategiska inköpare. De operativa 
har direktkontakt med produktionen och jobbar med leverantörer på kort sikt. De strategiska 
inköparna jobbar med inköpsprojekt som är på en mer lång sikt, det vill säga processer som 
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tar längre tid och inte är akuta för produktionen. För att få en bredd inom de olika områdena 
kommer både inköpare från den operativa samt den strategiska delen att intervjuas. För att 
skapa en helhetsbild och få information som inte många inköpare sitter på kommer även 
LKAB:s inköpschef att intervjuas. De som har intervjuats på LKAB inköp är de inköparna 
med mest erfarenhet. Författaren har valt att göra intervjuer i fyra olika delar för att få en så 
stor trovärdighet som möjligt: 

1. Operativa inköpare 
2. Strategiska inköpare 
3. Inköpschefen 
4. Inköpare med längst erfarenhet 

Med de fyra olika stegen får man fram en hög trovärdighet i intervjuerna. 

 

 

3.8 Validitet!och!Reliabilitet!
Reliabilitet är att mäta rätt, finna rätt resultat. Validitet är att mäta rätt saker, mäta relevanta 
saker som har med det man undersöker (Halvorsen. K. Samhällsvetenskaplig metod. 1992). 

De intervjuer som kommer göras med LKAB:s inköp kommer generera mycket data. Inkö-
parna är väl uppdaterade på hur de jobbar med sina inköp och hur deras process ser ut. Det 
kommer innebära att författaren kommer få jobba med en mängd data som behövs analyseras. 
Ju mer data författaren kommer åt desto större trovärdighet har resultatet.  

Viktigt att tänka på för författaren är att informationen som ges från inköparna måste författa-
ren gå igenom och bilda sig en egen uppfattning om. Författaren skall vara uppmärksam, 
öppen samt ödmjuk i sitt antagande. Det är viktiga egenskaper att ha om man ska lyckas ta 
del av informationen (Holme och Solvang 1997). 

En risk som finns är att inköparen förfinar sin historia så att den låter bättre än vad den är. 
Författaren måste vara så pass påläst så man förstår om en eventuell del i inköpsprocessen 
saknas. Risken är förmodligen liten och man skulle lika gärna kunna vända på det och kanske 
förbereda sig på att inköparen gör sin process mycket mer avancerad än vad den egentligen 
är.  

Det finns dock betydligt fler fördelar än nackdelar med att intervjua. De risker som finns kan 
man lätt komma undan om man bara håller sig påläst och inser gropar i processen.  
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3.8!Företagsbeskrivning!
Här kommer författaren att introducera LKAB:s historia samt gå igenom hur det ser ut 
idag på företaget samt undersöka närmre på hur LKAB:s inköpsorganisation har 
utvecklats under åren och var de befinner sig nu. 

3.8.1!LKAB!Företagsbeskrivning!!
1890 bildades ett av Sveriges äldsta gruvbolag, Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 
(LKAB). Det startade i Malmberget men spred sig snabbt till Kiruna. Vid sin start hette före-
taget AB Gellivare Malmfält men 1907 då Svenska staten köpte det tog det form och det nya 
LKAB bildades. LKAB är kända för sina rika järnmalmsfyndigheter samt den höga graden av 
magnetit. Hjalmar Lundbohm anställdes som platschef och inte långt efter det så blev han 
disponent. Hjalmar anses av många som den som bildade Kiruna stad och satte prägel på 
LKAB. I början av LKAB:s liv var företaget privatägt men 1907 gick Svenska staten in och 
ägde 50 % av verksamheten. 1957 så blev LKAB helt ägt av staten. Pelletsen är något som 
LKAB blivit kända för. 1954 byggdes de första pellets verk och de har än idag en stor roll 
inom företaget.  

LKAB är idag en liten aktör på marknaden om man undersöker antalet ton järnmalm. Det 
som LKAB lever på är att de är en av världens största förädlare och tillverkare av 
järnmalmspellets. Huvudkontoret är idag beläget i Luleå och VD heter Lars-Eric Aaro. 
LKAB har en marknad som sträcker sig globalt där fokus just nu ligger mycket på Europa 
och Kina. Marknaden växer och växer för LKAB och i framtiden kommer USA och 
Mellanöstern vara viktiga kunder för LKAB. 

Figuren illustrerar hur LKAB är uppbyggt idag, nedanför finns en kort beskrivning av figu-
ren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur!4!(!Företgasbeskrivning!LKAB 
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• Hamnar Luleå/Narvik är där en all järnmalm som produceras skeppas iväg till kun-

der rund om i världen. I Narvik är den absolut största hamnen. Allt transporteras via 
järnväg till hamnarna. 

• Järnvägstransport är det sättet LKAB använder sig av för att transportera den färdiga 
produkten som kommer från Kiruna och Malmberget. Järnvägen går från Narvik till 
Luleå.  

• Underjordsgruvor är de gruvor som finns i Kiruna och Malmberget, de är de som 
genererar mest järnmalm.  

• Förädlingsverk tar hand om den järnmalm som kommer in och de förvandlar järnmal-
men vidare till en rad olika produkter som LKAB sen säljer vidare.  

• Verkstad (LKAB mekaniska) är en av Sveriges största mekaniska verkstad. De har 
framställt flertalet produkter för LKAB som t.ex. lättviktskomponenter åt malmvag-
nar.  

• Borrsystem (Wassara) är ett dotterbolag till LKAB som sysslar med borrutrustning 
och är experter inom borrning. 

• Fastigheter (LKAB Fastigheter)har hand om all fastighetsförvaltning som har med 
LKAB att göra.  

• Dagbrottsgruvor är ett öppet dagbrott som finns i Svappavaara. 
• Sprängmedel (Kimit AB)är ett dotterbolag till LKAB som har hand om tillverkning 

och leverans av sprängmedel till LKAB.  
• Industrimineraler (Minelco) är ett dotterbolag till LKAB som håller på med minera-

ler och olika ädelstenar.  
• FOU står för forskning och utveckling. De har fokus på att vara världsledande och 

hålla en hög nivå inom forskning och utveckling. 
• Bergarbeten håller på med att förstärka gruvan så att de håller måtten och att säker-

heten hålls.  

3.8.2!LKAB:s!inköpsorganisation!
LKAB har gjort stora förändringar inom inköp de senaste åren. Från att ha varit ett inköp där 
alla anställda kunde köpa exakt vad de behövde när de behövde det, till att idag vara Sveriges 
bästa inköpsorganisation med Sveriges bästa inköpare (LKAB, nyheter 2011). 

2008 fanns inget uppdrag på LKAB:s inköpsorganisation, de som jobbade på inköp var ut-
spridda i Luleå, Malmberget, Narvik och Kiruna. Inköparna saknade klara uppgifter på vad 
de skulle göra och hur de skulle bedriva dagarna. När den värsta ekonomiska krisen rådde i 
världen tittade LKAB på hur man kunde förbättra olika områden inom företaget för att på så 
sätt kunna bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Fokus sattes på inköp och det skedde en 
omstrukturering. Vilket ledde till att man skapade LKAB inköp då man satte samman Kiruna, 
Malmberget, Narvik och Luleå. LKAB inköp gick från att vara 20 anställda till att vara 45 
anställda, från att ha varit ett decentraliserat inköp gick man till att vara ett centraliserat in-
köp.  
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LKAB satte upp fem viktiga punkter som inköp skulle jobba efter: 

Koncerngemensamma avtal 

• Konkurrensutsättning 
• Förändrat köpbeteende 
• Affärsutveckling 
• Globala inköp 

Koncerngemensamma avtal skapades för att bilda en gemensam arbetsgång mellan de olika 
områdena inom LKAB. Man ville att alla skulle jobba som ett team och inte ha det uppdelat 
mellan orterna 

Konkurrensutsättning man insåg att det fanns stora besparingar att göra genom att alltid 
kontrollera hur andra leverantörer ser ut och vad de kan leverera. Idag konkurrensutsätts alla 
inköp på LKAB som är över femtiotusen kronor. 

Förändrat köpbeteende innebär att man använder sig av många olika verktyg inom inköp för 
att kunna göra bättre och mer effektiva inköp.  

Affärsutveckling innebär att man tillsammans med leverantören skall utvecklas. Samtidigt 
som LKAB vill utvecklas vill man även att leverantören man har avtal med utvecklas i 
samma takt.  

Globala inköp står för att LKAB numera köper över hela världen. De har startat ett inköps-
kontor i Shanghai där de har koll på Asien och vad som finns där.  

Om man gör en jämförelse på hur LKAB:s inköp var förr med hur det ser ut idag får man 
följande punkter: 

LKAB inköp Förr:   LKAB inköp nu: 

• Förhandla pris   - Långsiktiga lösningar 
• Administratör   - Förbättra oss själva och leverantören 
• Beveka leverantörer  - Aktiv hjälp åt produktionen 
• Vänta på Uppdrag   - Bättre marknadskunskaper 
• Jobba självständigt   - Samverkan i alla led 
• Involvera sent i processen  - Involveras tidigt i processen 

 

De olika punkterna visar tydligt de stora förändringar som LKAB har genomfört och hur de 
tänker för framtiden. Viljan att vara den bästa inköpsorganisationen finns och de jobbar dag-
ligen med att förbättra inköp. De är idag Sverige bästa inköpsorganisation och nu jobbar de 
mot att bli världens bästa. 

"

"
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4. Empiri!
Empirikapitlet presenterar de empiriska resultaten som baseras på de intervjuer som utförts. 
En förklaring på hur intervjuerna har gått till och sammanfattning kring frågorna kommer 
finnas med. 

4.1 !Intervjuer!
Det har genomförts totalt elva intervjuer på LKAB, fem stycken med strategiska inköpare, 
fem stycken med operativa inköpare och en med inköpschefen på LKAB. Tillvägagångsätt 
har varit att varje inköpare har blivit tillfrågade exakt samma frågor från den intervjumall 
som skapats. Efter varje intervju har författaren satt sig ner och sammanfattat de svar som 
kom fram på intervjun så att en helhetsbild har skapats. En sammanställning på likheter och 
olikheter inom intervjuerna har gjorts så man lättare kommer kunna se skillnader bland inkö-
pare. Intervjumallen var uppdelad i först 1-10 frågor om inköpsprocesser, riskanalyser, ur-
valskriterier. Efter det kom ett nytt kapitel på intervjumallen som handlade om KPI:er. 

 

4.2 Sammanställning!av!intervjuerna!
”Hur jobbar du med att få fram information om leverantören och deras produkter, hur ser 
tillvägagångssättet ut idag? (riskanalys samt inköpsprocess)” 

Här svarade alla inköpare likadant. Först granskas de med tidigare inköpare som jobbat mot 
leverantören, vad de har för erfarenhet om leverantören och om man ska passa sig för något. 
Med andra ord vad har leverantören för rykte inom LKAB. Genom att höra med andra 
personer som jobbat med leverantören får inköparna kunskap om produkterna men även om 
leverantören. När man frågat inom LKAB försöker man fråga externa företag eller kollegor 
inom andra företag om de jobbat med leverantören tidigare. Det gör att inköparen får ännu 
mer kunskap och förståelse för leverantören. När de kontaktnät man har används undersöker 
man Internet (Google) och försöker läsa på om företaget. Internet används även för att 
undersöka den finansiella status som leverantören har just nu. Har företaget det dåligt rent 
ekonomiskt eller har de en bra omsättning och vinst. Inköparna gör detta för att försäkra sig 
om att inga problem kommer dyka upp fram över om ett avtal skapas. 

 

”När man har jobbat som inköpare ett tag antar jag att det finns en del varningssignaler om 
leverantörer som man försöker undvika, har du några varningssignaler och varför just 
dessa? (Riskanalys)” 

Inom fråga tre använde sig alla inköpare av samma process för att avgöra om en leverantör 
var bra eller dålig, om det fanns varningssignaler att tänka på. LKAB använder sig av ett 
system som heter ”Business Check”. Där får de reda på all information om företagets finansi-
ella status i siffror. Siffror som omsättning och vinst, antal anställda, soliditet och antal ägare 
inom bolaget. Siffrorna säger en del men för att få fram mer information använder sig alla 
inköpare av sitt kontaktnät och frågar runt bland kollegor inom andra organisationer eller 
inom LKAB om det finns någon information om tidigare erfarenhet av leverantören. Alla 
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inköpare får en bred syn på leverantören för de har både siffror från ”Business Check” som 
kan styrka deras åsikt samt tidigare erfarenheter om leverantören som de fått genom kontak-
ter.  

 

”Beskriv hur du arbetar med inköp? (inköpsprocessen)” 

Den likhet som fanns bland inköparna var att det alltid måste uppstå ett behov på det man 
skall köpa in. Antingen kommer behovet direkt från produktionen och då är det de operativa 
inköparnas uppgift att ordna fram produkten eller kommer behovet från organisationen och 
då är det de strategiska inköparnas uppgift att göra inköpet. De strategiska inköparna har 
oftast betydligt längre tid på sig än de operativa inköparna. Produktionens behov uppstår 
oftast först när något gått sönder eller tagit slut och då är det bråttom att köpa in nytt material 
så att inte produktionen stannar av.  

 

När det gäller de operativa inköparna har de oftast leverantörer de jobbar mot och de behöver 
sällan söka efter nya. Det gör att många steg försvinner för dem i inköpsprocessen. Deras 
process blir mer eller mindre följande: 

1. Behov uppstår 
2. Inköpsspecifikation 
3. Skapa order 

Stegen som försvinner är val av leverantör då det redan finns klart. Man behöver inte heller 
skapa något kontrakt då de också är klara med priser och allt. Uppföljning och utvärdering 
genomförs i slutet av året då man går igenom leverantörer och omförhandlar avtal och kon-
trakt.  

För de strategiska inköparna är det en helt annan inköpsprocess. De blir informerade om be-
hovet som uppstått och får även reda på de inköpsspecifikationer som behövs. Det finns en 
regel inom LKAB att allt som skall köpas in över femtiotusen kronor måste konkurrensutsät-
tas. Det sker genom att LKAB lägger ut en annons och leverantörerna får lägga anbud. Det 
andra alternativet är att inköparen får leta fram vilka företag som finns för just det inköpet. 
Det är en gräns som bestämts för att oftast finns det inte så mycket att påverka på belopp 
under femtiotusen kronor. Allt över finns det mycket att göra, samt att skulle man jobbat med 
att konkurrensutsätta allt skulle inte tiden finnas till att göra något annat. Det innebär att stra-
tegiska inköpare oftast har större poster att köpa in och måste oftare konkurrensutsätta det 
som köps in vad gäller produkter, service. Det är det som gör att de har mer tid på sig att köpa 
in produkterna. En strategisk inköpares inköpsprocess ser ut enligt följande på LKAB: 

1. Behov uppstår 
2. Inköpsspecifikation 
3. Konkurrensutsätta 
4. Anbud och leverantörsval 
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5. Förhandling och upprätta kontrakt 
6. Skapa order för produkt/Service. 

Uppföljningen och utvärderingen av leverantören eller produkten kommer i ett senare 
skede. Då är det mycket vad produktionen tyckte, alltså den som använde det som köptes 
in.  

 

”Vad i detta arbete är viktigaste och varför? (inköpsprocessen)” 

Här fanns det en tydlig skillnad mellan de strategisk och operativa inköparna. Det beror 
mycket på att de operativa jobbar mer med akuta inköp än vad de strategiska inköparna gör. 
Man såg att de operativa påverkades mer av pressen från produktionen.  

De operativa inköparna påpeka att det viktigaste för dem var att de var på exakt samma plan 
som produktionen, att de visste exakt vad som skulle köpas in och exakt vilka specifikationer 
som behövdes och varför de behövdes. De värsta som kan hända är att något köps in och så 
fyller de inte kraven som ställdes från produktionen och man måste stanna någon del för att 
någonting saknas. De operativa inköparna är väldigt noga med att veta exakt vad som behövs 
och vilken funktion den skulle fylla.  

De strategiska inköparna har en annan syn på det hela. För dem är det viktigt att utformandet 
av anbudet är bra. Alltså förarbetet som skulle göras för att få en så bra respons som möjligt 
bland leverantörer. Får man många leverantörer som är intresserade blir det lättare att konkur-
rensutsätta dem sen, detta för man har många att jämföra med och det blir lättare att pressa 
leverantörerna mot varandra. 

 

”Hur ser dina urvalskriterier ut när du skall hitta en produkt? (Urvalskriterier)” 

Urvalskriterierna stämmer väldigt bra överens bland inköparna. Under intervjuns gång 
märkte man tydligt vilka kriterier som var de viktigaste för de kom på dem snabbast och upp-
repade dem många gånger i slumpvis ordning. Urvalskriterier som alla granskade var föl-
jande; pris, kvalité, leverensprecision, relationer till leverantören och erfarenhet om leveran-
tören. Det fanns ingen ordning på hur man granskade dessa kriterier utan de var i slumpvis 
ordning.  

 

”Är det några som är viktigare än andra och varför i så fall? (Urvalskriterier)” 

Alla inköpare hade samma svar i slutändan om vilken urvalskriterie som avgjorde affären. 
Inköparna får ofta anbud från leverantörerna som är lika och i slutändan är det alltid priset 
som avgör affären. När en inköpsspecifikation har genomförts och man har konkurrensutsatt 
och undersökt noggrant de olika leverantörerna som finns och fått fram ett antal som matchar 
varandra i de kriterier som ställdes är det upp till inköparen att förhandla fram det bästa 
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avtalet med de olika leverantörerna. I och med att de oftast är leverantörer som är lika bra och 
det endast är priset som kommer skilja dem åt blir priset det viktigaste kriteriet i slutändan.  

 

”Hur skiljer sig dina urvalskriterier om det är service, finns de någon skillnad då och varför? 
(Urvalskriterier för service)” 

Summeringen på denna fråga visar tydligt att alla inköpare är ense om att det finns skillnader 
mellan urvalskriterier mellan en produkt, service. När det kommer till service är priset inte 
lika avgörande. När det kommer till att köpa in en service kontrollerar man mer på hur 
relationen är till leverantören och hur det har fungerat tidigare. Har LKAB varit nöjd med den 
service de köpt och var de anställda hos leverantören duktiga och snabba. Fokus ligger 
mycket mer på leverantören och hur det fungerar i verkligheten, priset är inte bra att följa hårt 
på service utan utfallet är betydligt viktigare.  

 

”En leverantörs rykte är viktigt idag, dels vad för rykte de har på marknaden samt även vad 
de förra kunderna tyckte om dem. Hur jobbar du med att hålla koll på detta? (riskanalys)” 

I den här frågan fick man bekräftat av alla inköpare att deras tillvägagångsätt för att få fram 
information handlar mycket om vad inköparen har för tidigare relation till leverantören och 
hur ryktet inom LKAB är. Är det en helt ny leverantör för LKAB kontrollerar man med 
kollegor inom andra organisationer eller så använder man sig av Internet och försöker få fram 
så mycket information som möjligt. Det enklaste sättet för inköparna och det som oftast görs 
först, är att höra runt inom LKAB. Hur relationen sett ut sedan tidigare och om man skulle 
vilja jobba med leverantören igen. När inköparna frågar runt bland produktionen inom LKAB 
eller bland andra kollegor inom andra inköpsorganisationer försöker man skapa sig en bra 
bild över hur leverantören jobbar, hur pålitlig den är, fyller den de krav som ställs eller är det 
mycket bekymmer? Inköparen vill skapa sig en så bra bild som möjligt så att riskerna mini-
meras när man skapar ett avtal med en leverantör.  

 

 

KPI Frågor 

 

”Utifrån ett inköpsperspektiv, vad är ekonomiska nyckeltal (KPI) för dig? (mätetal)” 

Just denna fråga var väldigt intressant. Tidigare i arbetet har det konstaterats att det är väldigt 
svårt att få en exakt definiering på vad ekonomiska nyckeltal är och framförallt inom inköp 
om man granskar teorin om ekonomiska mätetal. Detta gjorde att svaren var väldigt lika 
bland inköparna och det stämde väldigt bra mot teorin om att det fanns en tydlig förvirring 
och osäkerhet på just vad ekonomiska nyckeltal är. Några av inköparna ser det som mätetal 
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för uppföljning i avtal. Andra ser det som mallar man kan bestämma och sätta upp inom olika 
områden, man gör exakt likadant vid alla tillfällen. Det fanns en inköpare inom LKAB som 
använde sig ofta av ekonomiska nyckeltal och för denna inköpare var benämningen: priskoll, 
prisunderlag, volymer, allt som är relevant för affären så man kan skapa sig en helhetsbild. 
Under intervjuernas gång märkte man att det området som var jobbigast för inköparna var 
just ekonomiska nyckeltal. Detta beror på att man inte vet exakt vad ekonomiska nyckeltal är 
och vad som är rätt eller fel inom området. Därför blev svaren skilda bland inköparna men 
samtidigt om man jämför mot teorin om ekonomiska nyckeltal så stämmer det bra överens 
om att det finns en osäkerhet och förvirring om vad just ekonomiska nyckeltal är för något. 

 

”När du tänker på ekonomiska nyckeltal (KPI:er) vilka frågor skulle de kunna svara på en-
ligt dig och hur skulle de frågorna se ut?  (mätetal)” 

Här fanns det två stora skillnader i svaren bland inköparna. Man skulle kunna dela in svaren i 
två områden. Det första som är mer inriktat på siffror och de andra som är mer mot marknad. 

Siffror:  

- Prisindex 
- Årsredovisningar 
- Volymindex 

Marknad: 

- LKAB:s betydelse för leverantören 
- Ranking av nödvändighet för LKAB 
- Hur bra avtalen fungerar 
- Leverantörsbedömning 

Inköparna undersökte lite olika saker när det kom till KPI:er. Vissa tittade bara på siffror 
inom årsredovisningar och annan fakta om leverantören medan andra granskade mer 
marknaden i helhet och hur den speglar sig för LKAB. De försökte skapa sig en bild av hur 
viktig är leverantören för LKAB.  

 

”I en perfekt värld, vilka inköpsverktyg skulle du vilja ha som hjälpmedel? (inköpsproces-
sen)” 

När intervjuerna började fick man uppfattningen om att de olika inköparna sökte olika saker 
som kunde hjälpa dem inom sitt arbete.  Efter sammanfattningar ser man tydligt att alla inkö-
pare egentligen söker samma sak. Alla inköpare behöver ett verktyg där de kan få informat-
ion om omvärlden, marknaden och leverantörer.  
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Med omvärlden vill de veta hur det ser ut just nu med finansiell status och risker som finns 
globalt. Information som kan göra dem medvetna om hur läget är att köpa på marknaden just 
nu.  

När man undersöker marknaden är det mer specifikt på den marknad man ska köpa inom. 
Vilken status marknaden har just nu och om det är läge att köpa inom den. Vilka är 
kostnadsdrivarna inom marknaden och vad påverkas den mest av? Finns det några andra 
branscher som man kan jämföra med och få fram information som leder till ett övertag mot 
leverantören.  

När man studerat marknaden vill man få information om leverantörer på marknaden. Hur 
många finns det och hur mår de? Är de hårt pressade eller ligger alla bra till finansiellt? Finns 
det stora aktörer eller en blandning av många små? 

Inköparna söker ett verktyg där man kan få en helhetsbild. Där omvärldsanalys, marknad och 
leverantörer finns med. Det skapar en bild av allt och man kan få reda på mycket information 
som kan innebära ett övertag i en förhandling.  

”Vad tror du att KPI:er skulle kunna hjälpa dig med som inköpare? (mätetal)” 

I början av intervjuerna fick man uppfattningen av att inköparna inte riktigt visste vad KPI:er 
skulle kunna hjälpa dem med. Ju längre in i intervjun man kom så förstod man mer och mer 
att de har ganska bra koll på vad som saknas och hur de skulle med hjälp av KPI:er få svar på 
detta. Svaren var ganska lika och det är de som står i fråga tre innan denna. Det finns ett be-
hov av KPI:er som alla inköpare i LKAB skulle kunna använda.  
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5. Analys!
I analysdelen kommer den teori och modell som finns jämföras med den empirisk data 
som tagits fram genom intervjuer. 

5.1 Inköpsprocessen!
Inköpsprocessen är den process en inköpare går igenom när ett behov uppstår. Processen 
sträcker sig hela vägen från att inköparen får reda på att ett behov finns till att avtalet är på-
skrivet med leverantören och varorna eller tjänsterna är levererade till företaget. Det krävs att 
inköparen avsätter tid och rätt resurser för att kunna åstadkomma ett bra resultat (Björnland, 
Persson & Virum, 2003). När den empiriska datan samlats in och sammanställt har det visat 
sig att man inte följer den teori som finns på inköpsprocessen till punkt och pricka. För att få 
det så tydligt som möjligt kommer varje steg att analyseras och förklaras i inköpsprocessen. 

1. Inköpsspecifikationen 
Det innebär att inköparen måste undersöka kvalité och kvantitet. Inköparen skall även 
läsa av marknaden och se vad det finns för liknande produkter eller tjänster (Björn-
land, Persson & Virum, 2003). Detta steg stämmer bra överens med teorin om 
inköpsprocessen. Inköparen får ett behov från företaget och det skapas en 
inköpsspecifikation på vad som behövs köpas in. Precis som teorin säger måste 
inköparen stämma av med marknaden och se vad det finns för möjligheter, detta är 
exakt vad som sker på LKAB.  

 

2. Välja leverantör 
Här är det inköparens roll att studera vilka leverantörer man använder idag och även 
undersöka nya potentiella leverantörer på marknaden (Björnland, Persson & Virum, 
2003). LKAB följer även här teorin om inköpsprocessen till punkt och pricka. 
Inköparna undersöker alltid om det finns avtal med leverantörer sen tidigare eller om 
man måste leta efter nya leverantörer på marknaden. Vissa saker har LKAB avtal på 
och då är det bara att köpa in. Andra saker måste konkurrensutsättas där avtal inte 
finns, det är oftast om man ska köpa in nya saker som tidigare inte köps in eller inte 
köps så ofta.  

 

3. Upprätta kontrakt 
I detta steg går inköparen igenom förhandlingen med leverantören och försöker göra 
ett gemensamt avtal (Van Weele, 2005). Det är upp till inköparen i detta steg att hitta 
den bästa leverantören för jobbet så att det bästa resultatet uppnås inom företaget 
(Björnland, Persson & Virum, 2003). En inköpare på LKAB har två val här. Det ena 
är att det kan finnas ett avtal som redan är färdig avtalat och då är det bara att skicka 
in en order på hur mycket man behöver så går affären igenom, då har man redan gjort 
en konkurrensutsättning tidigare och skapat ett avtal med leverantören.  Det andra al-
ternativet är att det inte finns något avtal sedan tidigare på den produkt som skall kö-
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pas in, det kan bero på att det är en helt ny produkt eller att den inhandlas väldigt säl-
lan. Det är då inköparens uppgift att konkurrensutsätta produkten om ordern kommer 
överstiga ett belopp på femtiotusen kronor, det är en regel som finns inom LKAB. In-
köparen måste undersöka vilka leverantörer som finns på marknaden och det är här 
teorin om inköpsprocessen stämmer bra överens med verkligheten. Inköparen har som 
ansvar att hitta den mest lämpliga leverantören och förhandla fram så bra pris som 
möjligt.  

 

4. Skapa order 
Efter att ett avtal har skapats ska man skapa ett kontrakt som innehåller mer specifika 
detaljer kring kvalité, kvantitet, leveransdatum och även transportalternativ. Olika fö-
retag använde olika sorters affärssystem för att upprätthålla en order och kontrollera 
processen (Björnland, Persson & Virum, 2003). Detta steg är identiskt med hur det ser 
ut i verkligheten. Efter att en förhandling har genomförts med leverantören och man 
är överens om villkoren skapas den order som företaget behöver. I ordern står den 
volymen man behöver, pris på produkten man ska köpa in, leveransvillkor och even-
tuella transportspecifikationer.  

 

5. Uträtta & utvärdera 
I detta steg följer man upp ordern som skapades med leverantören, här ser man till så 
att alla specifikationer som bestämdes efterföljs och att leveransen höll tidsplanen 
(Van Weele, 2005). Detta är ett stort problem inom inköp på LKAB, det är sällan man 
följer upp vad som händer. Inköparen får först reda på problem när de uppstår och då 
är det oftast försent att göra något. Inköparna bör följa upp det bättre så att de kan 
stämma av att det som bestämdes i ordern och kontraktet följs (Van Weele, 2005).  
Detta steg speglar sig väldigt mycket på nästa punk i inköpsprocessen om ”följa upp 
och utvärdera”. 
Följderna som uppstår genom att man inte utvärderar leverantören är att de problem 
som skapas aldrig kommer till inköparens insyn. Inköparen får aldrig chansen till att 
utveckla produkten med leverantören och göra den bättre utan de problem som 
uppstår kvarstår i hela processen.  

 

6. Följa upp & utvärdera 
Det sista steget i processen är till för att utvärdera hela processen med leverantören. 
Hur har leverantören behandlat uppgiften? Kan företaget använda sig av leverantören 
nästa gång? Kan man förbättra något så relationen blir bättre till nästa gång? Samla 
ihop information på prestationen som gjorts så det kan jämföras med potentiella leve-
rantörer i framtiden (Van Weele, 2005). I förra steget fick man tydligt se att LKAB 
har problem med uppföljning och utvärdering av det som köpts in. Inköparna får reda 
på de problem som finns försent. Efter att produkterna köpts in släpper mer eller 
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mindre inköp rollen att hålla koll på produkten. Kommunikationen mellan verksam-
heten och inköp brister då inköp först får reda på problemen när det verkligen händer, 
hade en uppföljning gjorts tidigare hade problemen kanske kunnat undvikas. Den ut-
värdering som görs på hela processen är först när ett nytt avtal skall förhandlas fram. 
Då går inköparen igenom de problem som funnits, om det funnits några. Det kan till 
och med vara så att leverantören inte uppfyllt de krav som ställdes och man väljer att 
gå vidare med en helt ny leverantör.  

5.2 Riskanalys!
Någon gång under processen kommer alla företag stöta på eventuella risker och man kan inte 
helt utesluta dem (Spira & Page, 2003).  Inom inköp finns många risker som man kan stöta 
på, man vill att leverantören skall vara problemfri och inte ha några ekonomiska problem. En 
organisation vill ha kontroll och kunna hantera de eventuella risker som kan uppstå (Rezaee, 
1995). En inköpare behöver kunna göra en riskanalys så de blir medvetna om eventuella ris-
ker som finns globalt och inom leverantören.  

Inköparna jobbar mycket med sitt kontaktnät. Om inte de jobbat mot leverantören tidigare 
frågar de gärna andra om hur relationen var mellan dem och leverantören. Det gör att man får 
en bra inblick i hur leverantören jobbar. Problemet med att fråga andra kan vara att det 
egentligen inte följt upp leverantören så bra och utvärderat den. Det gör att inköparen får 
information som inte är helt rätt. Inköparna använder Internet mycket för att få fram finansiell 
status inom företaget. Det är bra för att skapa sig en snabb bild. Problemet med att undersöka 
Internet och siffror är att man egentligen inte får uppfattningen om hur det är inom företaget. 
Svar som hur det är inom företagsledningen och bland anställda. Bedömningen är att inom 
riskanalys finns det förbättringar att göra inom LKAB. Detta för att det finns områden som 
inte täcks idag men som är väldigt viktiga att veta innan man skapar kontrakt med leve-
rantören.  

 

5.3 Inköpsavdelningens!betydelse!
Inköpsavdelningens betydelse ökar mer och mer inom organisationer. Detta beror på att man 
har börjat se att det finns stora effektiviseringar såsom kostnader som kan sparas som inköp 
kan hjälpa till med inom företaget. Företag vill jobba och skapa en bra relation till sina leve-
rantörer så en ökad förståelse mellan varandra finns (Van Weele, 2005). Inköpsorganisat-
ionen har fått mer och mer betydelse inom organisationen. Man ser att det finns stora bespa-
ringsmöjligheter att göra med hjälp av inköp. LKAB strävar efter att så mycket som möjligt 
skall gå via inköp. De har fått kvitton på att de går i rätt riktning då LKAB utsågs till bästa 
inköpsorganisation i Sverige 2011 samt att de har den bästa förhandlaren i Sverige 2012. 
Målsättningen för LKAB är inte bara att vara bäst i Sverige utan de vill bli bäst i hela världen 
med inköpen.  
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5.4 Strategiska!produkter!
Strategiska produkter kräver en längre förhandling på grund av dess komplexitet. Det är oft-
ast stora inköp med en lång inköpsprocess där mycket tid krävs för att få ett bra avtal med en 
leverantör. Oftast finns det få leverantörer inom området men det ökar hela tiden då globalt 
inköp ökat. De strategiska inköpen har en längre process som innebär att inköparen vill skapa 
ett bra samarbete med leverantören. Inom processen ingår även risk och marknadsanalyser 
(Kraljic, 1983). Inom LKAB:s inköpsorganisation jobbar strategiska inköpare, deras uppgift 
är endast att ta itu med strategiska produkter som behövs köpas in. LKAB följer den teori 
som finns för strategiska produkter och det finns inget som skiljer dem åt mot teorin.  

 

5.5 Mätetal!
Det finns inga färdiga mallar för hur mätetal (ekonomiska nyckeltal) är utformade. De företag 
som vill tillämpa mätetal måste fokusera på vad det är som är viktigt för just dem (Lynch & 
Cross, 1995). Man måste undersöka sitt företag och komma fram till vilka områden som är 
intressanta för just dem. En viktig egenskap är att de skall vara enkelt utformade så att alla 
förstår mätetalen (Lynch & Cross, 1995). Mätetal skall inte användas i mängder utan man ska 
bestämma, inom företagets område, fyra till tio mätetal så man har en bra början (Lynch & 
Cross, 1995). Den likhet som finns inom teorin och den empiriska datan som samlades in är 
att just mätetal är svårt att precisera vad det är. Teorin säger att det inte finns några färdiga 
mallar och det är just för att man inte exakt kan säga att såhär ska det vara. Urvalskriterier 
och mätetal kan ses som väldigt lika när man studerar vad just urvalskriterier är. I teorin om 
urvalskriterier finns det tydligt vad just urvalskriterier är medan mätetal inte har någon direkt 
förklaring till att detta är exempel på mätetal. Varje företag måste själv komma fram till vad 
som är viktigt för dem. Företaget måste själv bestämma vad som är viktigt för dem att 
undersöka och vilka detaljer de behöver veta, just så som teorin om mätetal säger att man 
som företag bör gå tillväga.  

 

5.6 Urvalskriterier!
Kriterier och faktorer som företaget kontrollerar kan vara pris, ryktet om leverantören, 
kvalité, pålitlighet och flexibilitet (Arbuthnot & Sister, 1993). Den leverantör som bäst lyckas 
passa in i företaget kommer mest troligt få sälja till företaget (Kotler & Jobber, 2009).  

Det är inköparen som i slutändan bestämmer om leverantören passar in i företagets specifi-
kationer. LKAB:s inköpare använder urvalskriterier men de använder inte lika många som 
teorin rekommenderar. Varje inköpare har olika många. Inköpare har själv valt att använda de 
som de känner är viktigast för dem.  

Inom produkter övervakar LKAB:s inköpare följande urvalskriterier: 

- Kvalité 
- Leveransprecision 
- Pris 
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- Frakt 
- Var leverantören finns 
- Finansiell status 
- Om produkten stämmer överens med inköpsspecifikationen 

Teorin om urvalskriterier visar att det finns vissa punkter som stämmer överens med hur 
inköpsorganisationen jobbar på LKAB. Den urvalskriterie som var viktigast för LKAB:s 
inköpare var pris. I teorin så är pris med i den del av urvalskriterier som anses vara väldigt 
viktiga kriterier. Varför just pris var den viktigaste kriterier beror på att de andra 
urvalskriterierna som finns med för inköparen säkras om en noga utförd inköpsspecifikation 
har gjorts. När man sedan är i slut stegen av inköpsprocessen så är det priset som avgör om 
affären blir av eller inte. Detta för att de leverantörer som konkurrerar med varandra då har 
väldigt lika produkter och det blir då endast priset som skiljer dem åt.  

 

5.7 Urvalskriterier!för!service!!
Företag köper sällan in saker som endast har med tillverkningen att göra, utan det kan även 
vara konsulttjänster eller annan expertis som behövs inom företaget. Det är en stor skillnad 
mellan vanliga urvalskriterier och urvalskriterier som har med service att göra. Detta har att 
göra med att i service granskas mycket mer rykte som leverantören har och hur gamla kunder 
tyckt att leverantören har utfört sin uppgift (Stock & Zinszer, 1987). LKAB:s inköpare skiljer 
mycket på inköp av produkter och inköp av service. Nedanför kommer man se skillnader på 
urvalskriterier hos en produkt kontra service på LKAB. 

LKAB:s urvalskriterier för produkter: 

- Kvalité 
- Leveransprecision 
- Pris 
- Frakt 
- Var leverantören finns 
- Finansiell status 
- Om produkten stämmer överens med inköpsspecifikationen 

LKAB:s urvalskriterier för service: 

- Rykte och tidigare erfarenhet inom LKAB 
- Rykte bland andra kollegor inom andra inköpsorganisationer 
- Tidigare erfarenheter bland andra firmor 
- Helhetslösningar 
- Kostnad 
- Finansiell status 

Man kan tydligt se att när en inköpare köper in en service är ryktet och erfarenheten bland 
andra betydligt viktigare än priset på tjänsten. Inköparen vill försäkra sig om att leverantören 



33"
"

ger en god service och att inga problem kommer uppstå längs vägen. De betalar gärna lite 
mer och får det riktigt bra gjort än att spara in på kronorna och få en leverantör som gör ett 
sämre jobb.  

Produkter är lättare att följa upp och se så ordern höll det som lovades i orderspecifikationen. 
En produkt är lättare att mäta, väga och fysiskt se framstegen med. Service är betydligt 
svårare för inköparna att mäta. Inköparna använder sitt kontaktnät för att få reda på så mycket 
information som möjligt om en leverantör när de ska köpa in en service. Inköparna försöker 
skapa sig en helhet så att inga risker uppstår när de anställt leverantören. Finansiell status, 
antal anställda, sjukdagar bland anställda och kostnader för deras jobb är några av de 
kriterierna som finns bland LKAB:s inköpare som är väldigt viktiga när det kommer till val 
av rätt leverantör inom service. Teorin stämmer bra överens om hur det ser ut i verkligheten. 
Som i förra teorin om urvalskriterier för produkter stämmer det även in här att inköparna valt 
ut de kriterier som de anser viktigast och därför används inte alla som i teorin. "

"

"

"
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6. Slutsatser!
I det avslutande kapitlet på detta arbete kommer slutsatser att presenteras. Forsknings-
frågorna kommer att besvaras och rekommendationer kommer att ges. I det absoluta 
slutet kommer förslag på fortsatta studier att ges.  

6.2 Slutsatser!
I förra kapitlet kunde man konstatera att det idag används en hel del material som stämmer 
överens med de teorier och modeller som finns i referensramen. Vissa teorier är än gamla 
men fortfarande aktuella. Det finns vissa skillnader som inköpare i en industriell verksamhet 
valt att ta bort i de olika teorierna. För att få slutsatserna så tydliga som möjligt så kommer 
varje forskningsfråga tas upp och förklaras med hjälp av teori och empirisk data som grund.  

6.3 Forskningsfrågorna!
"

6.3.1 Forskningsfråga!1!
Hur ser ett industriföretags inköpsprocess ut? 

Inköpsprocessteorin stämmer väl in på LKAB:s syn i början av processen. Inköpsprocessen 
är uppdelad i sex steg och LKAB följer de första fyra stegen i processen (inköpsspecifikation, 
välja leverantörer, upprätta kontrakt och skapa order). Den stora skillnaden kommer i de två 
sista stegen av teorin (Uträtta och värdera, följa upp och utvärdera). Här har ett 
industriföretag som LKAB enormt stora problem med uppföljning och utvärdering. Inköpare 
följer inte upp hur produkten som köps in fungerar. Problemet blir först aktuellt för inköparen 
då det hänt något eller när en ny förhandling av avtal med leverantören ska ske. Först då får 
inköparen reda på de problem som varit med produkten och man har inte kunnat påverka det i 
tidigare stadie. Problemet ligger i att ett industriföretag är oftast väldigt stora och en 
problematik finns i att det köps in väldigt mycket. De stora volymer och antal objekt som 
köps in gör det svårt för inköpare att följa upp och utvärdera leverantörernas produkter. Det 
finns för få inköpare och man måste se till att det finns produkter som verksamheten 
efterfrågar. Prioriteringen finns inte i att uppfölja hur det har gått utan man fokuserar på att 
förse produktionen.  

 

6.3.2 Forskningsfråga!2!
Hur används ekonomiska nyckeltal (KPI) inom inköp på ett industriföretag? 

Ekonomiska nyckeltal (KPI) används idag bland inköp. Många inköpare har svårt att sätta 
fingret på vad ekonomiska nyckeltal är. Det beror på att det är ganska nytt inom inköp och 
man känner sig inte säker på vad ekonomiska nyckeltal är och hur det kan hjälpa en inköpare. 
De KPI:er som finns idag är oftast för att hålla koll på priser och volymer. Inköparna har fasta 
mallar på saker de kontrollerar med hjälp av KPI:er. Efter att ha sammanställt den empiriska 
datan som finns så visar det sig att behovet är stort för KPI:er inom ett industriföretag och 
framförallt inom en inköpsorganisation. Kunskapen bland inköparna gör tyvärr att KPI:er inte 
används så mycket.  



35"
"

6.3.3 Forskningsfråga!3!
Hur skiljer sig inköpskriterierna på en produkt kontra service? 

Urvalskriteriernas teori för produkter kontra service skiljer sig en del om man jämför mot hur 
LKAB jobbar med urvalskriterier för produkter kontra service. Det finns vissa skillnader i 
teorin som tas upp nedanför och hur inköparna jobbar. Inköparna har valt att använda 
följande urvalskriterier för produkter kontra service: 

LKAB:s urvalskriterier för produkter: 

- Kvalité 
- Leveransprecision 
- Pris 
- Frakt 
- Var leverantören finns 
- Finansiell status 
- Om produkten stämmer överens med inköpsspecifikationen 

LKAB:s urvalskriterier för service: 

- Rykte och tidigare erfarenhet inom LKAB 
- Rykte bland andra kollegor inom andra inköpsorganisationer 
- Tidigare erfarenheter bland andra firmor 
- Helhetslösningar 
- Kostnad 
- Finansiell status 

Dessa urvalskriterier är de som LKAB:s inköpare finner mest nytta av när de gör inköp. De 
har helt enkelt valt de som de anser vara bäst lämpade. Den tydliga skillnaden i hur inköparna 
agerar om de ska köpa in en produkt eller service syns tydligt. En produkt kan de få mer fast 
information på medan service är betydligt mer oklart. Här måste inköparna använda sitt 
kontaktnät mycket mer och försöka bilda sig en uppfattning om hur leverantören är, om den 
är pålitlig och jobbar professionellt. Det är svårare för en inköpare att kontrollera service då 
man inte direkt kan mäta dem som man kan med en produkt. Leverantören kan först när 
jobbet är slutfört kontrolleras och granskas. Det gör att processen för att hitta en vettig 
leverantör för service är betydligt svårare då mer information krävs om hur leverantören 
egentligen är.  
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6.3.4 Forskningsfråga!4!
 Hur skulle ekonomiska nyckeltal (KPI) kunna användas inom inköp på ett industriföre-
tag? 

De empiriska data som samlats in och sammanställts visar på att det finns ett stort behov av 
ekonomiska nyckeltal inom inköp på ett industriföretag. Inköparna söker ett verktyg som med 
hjälp av ekonomiska nyckeltal ger dem en helhetsbild över ett inköp de skall genomföra. 
Helhetsbilden ska innefatta en omvärldsanalys, marknadsanalys och en leverantörsanalys. För 
att göra det tydligare kommer exempel på vad LKAB behöver inom varje område av ekono-
miska nyckeltal. 

1. Omvärldsanalys: 
- Konjunkturläge 
- BNP 
- Riskanalys globalt 
- Inköpschefsindex 
- Börser 
- Nyhetsflöden 

 

2. Marknadsanalys: 
- Hur mår marknaden/branschen man ska köpa inom? 
- Kostnadsdrivare för marknaden 
- Nyhetsflöden för marknaden (eventuell risk som oroar marknaden) 

 

3. Leverantörsanalys 
- Vilka leverantörer finns det? 
- Finansiell status på leverantörer över tid och just nu 
- Leverantörernas kostnader 
- Priser på deras produkter 

Informationen som inköparna skulle få från de tre olika områdena skulle innebära att de har 
betydligt mycket mer information till mötena med leverantörerna. Inköparen skulle få en 
helhetsbild som var helt annorlunda än idag. Informationen skulle kunna användas vid en 
förhandling till att pressa leverantören att få fram bättre priser. 

Forskningsfrågan får sitt svar med att det finns en enorm potential med ekonomiska nyckel-
tal. De används idag men det finns betydligt större användningsområde för KPI:er inom in-
köp på ett industriföretag.  

"
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6.4 Rekommendationer!
Efter intervjuer gjorts och sammanställts har de empiriska data visat sig stämma överens på 
en del ställen med teorierna samtidigt som det finns områden som inte stämmer överens rik-
tigt. I analys och slutsats har de likheter och olikheter som finns med teorierna tagits upp. 
Teorierna är gamla och har funnits med länge men är än idag välanvända bland inköpare på 
ett industriellt företag. Det visade sig också att vissa justeringar gjorts inom inköpsprocesser, 
urvalskriterier där man valt att ta bort vissa steg för de ansågs som onödiga eller tiden inte 
räckte till för att utföra dem. 

Det finns två områden där rekommendationerna mot ett industriellt företag som LKAB kom-
mer finnas. Det första är i inköpsprocessen om just utvärdering och det andra handlar om hur 
de kan använda ekonomiska nyckeltal bättre inom inköpsorganisationen. 

6.4.1 Utvärdering!av!inköpsprocessen!
LKAB behöver stärka sig i att utvärdera det man köper in. Efter varje inköp bör de som an-
vänder produkterna ranka eller skicka feedback på produkten. Inköparen ska få denna in-
formation så man är väl medveten om brister eller positiva överraskningar. LKAB:s inköpare 
vinner mycket på att veta eventuella briser i en produkt, då kan man tillsammans med leve-
rantören utveckla produkten så att den passar LKAB mer perfekt.  Även inköparna behöver 
bli bättre på att höra med dem som använder produkterna om de är nöjda och om kvalitén och 
leveransvillkoren var enligt förväntan. Det kommer bygga en starkare relation mot leverantö-
ren om man som inköpare är väl informerad om produktens egenskap i verkligt bruk. Då kan 
inköparen tillsammans med leverantören utveckla produkten så den passar bättre in för just 
LKAB till exempel. En bättre uppföljning och utvärdering kommer gynna ett företag som 
LKAB då de kan effektivisera produkten tillsammans med leverantören och skapa något som 
är mer gynnsamt och bättre för LKAB. 
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6.4.2 Hur!KPI:er!kan!användas!
Ett industriellt företag som LKAB kan ha väldigt mycket nytta för just KPI:er. De kan skaffa 
mycket mer information om leverantörerna och marknaderna genom att ha kunskapen hur 
man använder sig av KPI:er. Det är LKAB som måste ta tag i det och utforma en mall för hur 
det skulle kunna se ut för LKAB. Med fokus på inköpsorganisationen kan man bygga en 
modell som visar på hur en helhets bild kan skapas för en inköpare om just en produkt man 
skall köpa in. Det kommer i slutändan göra att inköparen sitter med så mycket information att 
den har ett överläge i förhandlingen mot leverantören. Inköparen kommer kunna ha koll på 
kostnadsdrivare på marknaden, en kunskap om hur marknad och omvärlden ser ut. Ett exem-
pel på hur denna modell skulle kunna se ut är enligt följande: 

 

1. Omvärldsanalysen skulle innefatta saker som gör att man får en kunskap om hur det 
är just nu ute i omvärlden, finns det några orosmoln bland oss eller är det frid och 
fröjd? KPI:er som skulle vara i en omvärldsanalys är exempel som BNP för olika län-
der, olika börsindex, inköpschefsindex, nyhetsflöden, riskanalyser om länder, kon-
junkturprognoser och valutor. Med dessa exempel skulle man kunna skapa sig en bild 
av hur omvärlden ser ut och det gör att inköparen kan bedöma om det är till exempel 
vissa länder man bör undvika att göra affärer med eller om den konjunkturmässiga 
faktorn visar på att det är väldigt dyrt just nu att köpa in.  

 

2. Marknadsanalysen bör innehålla KPI:er som kan bilda inköparen en uppfattning om 
hur marknaden ser ut där produkten finns. Vilka kostnadsdrivare finns det som påver-
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kar produkten exempel på det kan vara stålpriser eller plastpriser. I marknadsanalysen 
lokaliserar man det som avgör varför produkten kostar som den kostar. Det gör att in-
köparen får kunskap om olika faktorer som man kan ifrågasätta när prisförhandlingen 
sker med leverantören. Ett exempel är att produkten som leverantören säljer har ökat 
med 10 % i pris det senaste året men huvudingrediensen i produkten som är stål har 
minskat i pris med 10 %. Då kan inköparen svart på vitt visa att den informationen 
som finns visar på att produkten bör minska i pris. Inköparen har information som re-
sulterar i att man inte kan bli lurad.  
 

3. Leverantörsanalysen innebär att man studerar fram vilka leverantörer som finns på 
marknaden. Jämförelse mellan leverantörer sker och man undersöker den finansiella 
status som finns på de olika leverantörerna. När inköparen har alla bitar i processen 
kan man enkelt få fram de mest lämpade leverantörerna enligt de kriterier som finns 
och man har all information som krävs för att förhandla fram det bästa priset på 
produkten och avtalet som skall skapas.  
 

Med hjälp av en modell som den ovan skulle en inköpsorganisation på ett industriellt företag 
kunna få fram mycket information som skulle leda till att inköparen har ett överläge mot le-
verantören i en förhandling. Rekommendationen ligger i att ta fram en modell som den som 
skapats men göra den mer personlig mot företaget. Det skiljer sig från företag till företag 
vilka KPI:er som är mest lämpliga för dem, så det är upp till varje företag att ta fram en per-
sonlig mall för sitt företag.  

 

6.5 Förslag!på!fortsatta!studier!
Arbetet har undersökt hur en inköpsorganisation på ett industriellt företag ser ut i inköpspro-
cesser, urvalskriterier skillnader mot produkter kontra service, hur ekonomiska nyckeltal 
används och hur ekonomiska nyckeltal skulle kunna användas. Studier hade kunnat fortsätta 
med en detaljstudie på hur en inköpsprocess för produkter ser ut kontra service. Vidare 
studier i hur urvalskriterier flyter samman med KPI:er hade varit intressant att studera vidare. 

 

"
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Bilaga!1!–!Intervjuformulär!
"

Mitt namn är Johan Gross och jag gör detta arbetet som ett examensarbete för att färdigställa 
mina studier till att bli Civilekonom på Luleå Tekniska Universitetet. Arbetet handlar om att 
ta reda på hur ekonomiska nyckeltal (KPI:er) kan hjälpa LKAB:s inköpare att få reda på mer 
fakta om leverantörernas kostnader, så att inför en förhandling med leverantörerna så har 
inköparen lika mycket information om produkten som leverantören.  Arbetet göts åt LKAB 
och det kommer att vara klart i slutet av Maj. 

Till nästan varje fråga så kommer en modell att finnas så man tydligt ser inom vilken teori 
man befinner sig inom på frågorna, är teorin aktuell för frågan så är den markerad med en 
grön box.  

 

Allmänna frågor: 

1. Berätta gärna lite om vad du gör på LKAB och hur länge du varit här? 
- Vad har du ansvar för inom din roll? 
- Vad är den stora förändringen inom inköp för din del under den tiden du jobbat på 

inköp? 
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2. Hur jobbar du med att få fram information om leverantören och deras produkter, hur 
ser tillvägagång sättet ut idag? (riskanalys samt inköpsprocess) 

 

 

3. När man har jobbat som inköpare ett tag antar jag att det finns en del varningssignaler 
om leverantörer som man försöker undvika, har du några varningssignaler och varför 
just dessa? (Riskanalys) 

 

4. Beskriv hur du arbetar med inköp? (inköpsprocessen) 

 

5. Vad i detta arbetet är viktigaste och varför? (inköpsprocessen) 
 

 

 
6. Hur ser dina urvalskriterier ut när du skall hitta en produkt? (Urvalskriterier) 

 

7. Är det några som är viktigare än andra och varför i så fall? (Urvalskriterier) 
 

8. Hur skiljer sig dina urvalskriterier om det är service, finns de någon skillnad då och 
varför? (Urvalskriterier för service) 
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9. Varför är det så viktigt att skilja mellan en vanlig produkt och service? (Ur-
valskriterier för service)  
 

 

 
10. En leverantörs rykte är viktigt idag, dels vad för rykte de har på marknaden samt även 

vad de förra kunderna tyckte om dem. Hur jobbar du med att hålla koll på detta? (ris-
kanalys) 
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KPI:er 

 

1. Utifrån ett inköps perspektiv, vad är ekonomiska nyckeltal (KPI) för dig? (mätetal) 

 

2. När du tänker på ekonomiska nyckeltal (KPI:er) vilka frågor skulle de kunna svara på 
enligt dig och hur skulle de frågorna se ut?  (mätetal) 
 
 

3. I en perfekt värld, vilka inköps verktyg skulle du vilja ha som hjälpmedel? 
(inköpsprocessen) 
 

4. Vad tror du att KPI:er skulle kunna hjälpa dig med som inköpare? (mätetal) 

 

 

 


