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Sammanfattning 
Vilka kriterier är användbara när en leverantör av tjänster skall utvärderas? Beror det på om 

leverantören levererar professionella tjänster eller varor? Hur utvärderas en professionell tjänst? 

Dessa frågor är några av problemen som inköpare ställs mot, litteraturen består av mängder med 

kriterier och modeller för inköp av produkter men är bristfällig när det handlar om tjänster. 

Litteratur säger att besparingar på inköp av tjänster varierar mellan 10 och 29 %, medan på varor 

kan det endast variera mellan 5 till 17 %. Vid inköp av tjänster finns potentialen till att spara 

pengar, men kvaliteten på tjänsten får ej påverkas. I många fall är det en avvägning mellan 

kvalitet och pris. Detta examensarbete belyser de kriterier som är användbara vid utvärdering av 

professionella tjänster, samt ett förslag på en modell hur dessa kriterier kan användas. Arbetet är 

genomfört som en fallstudie på ett IT-företag i Sverige, som köper in professionella tjänster och 

använder dem mot slutkund. De frågeställningar som har drivits under detta arbete är: 

 

Vilka kriterier behövs för att utvärdera en leverantör inom professionella tjänster? 

Hur bör utvärderingen av en leverantör genomföras när dessa kriterier tas i beaktande? 

 

Efter genomförd fallstudie har följande slutsatser dragits: 

Kriterier kan inordnas i tre olika kategorier beroende på vad de utvärderar; Leverantörskriterier 

utvärderar själva leverantören som sådan, Prestationskriterier utvärderar en leverantörs förmåga 

att leverera en tjänst och Produktkriterier som utvärderar själva tjänsten som sådan. 

 

På det hela taget kan sägas att kriterier som utvärderar de kvalitativa aspekterna av en leverans 

oftast är betydligt viktigare att utvärdera när professionella tjänster ska beaktas.  

 

Vidare har ofta professionella tjänster karaktären av att vara beroende av den strategiska 

passformen mellan leverantör, köpande företag, slutkund och kriterier som utvärderar dessa delar 

har därför prioriterats. Anledningen till detta är att värderealiseringen i professionella tjänster till 

stor del ligger i själva leveransen och interaktionen mellan dessa parter och kräver därför en hög 

grad av samverkan, kvalitet och service knuten till själva tjänsten. 

 

Nyckelord 

Utvärderingsmodeller, utvärderingskriterier, leverantörsstyrning och professionella 

tjänster. 
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Abstract 
What kind of criteria is useful for a company when evaluating their suppliers? Does it depend on 

if the supplier delivers services or products? How can one evaluate a professional service? These 

questions are just a few of the problems a buyer face today, the literature of today holds many 

criteria and models for buying products but has a lack of information when it comes to 

professional services.  The estimated possibilities to save money when purchasing services vary 

between 10 to 29% but on products it vary only between 5 and 17%. There is a potential of 

saving money when purchasing services, but the quality of the service can not be affected. In 

many cases there is a trade-off between quality and price. This master thesis will illustrate the 

criteria that can be used when evaluating a professional service and a model where the criteria 

can be used. The thesis is written after a conducted case study on an IT-company in Sweden, 

which buy professional services and use them towards their end costumers. The questions at 

issue that have been driving the search for information by the authors are: 

 

Which criteria are needed to conduct an evaluation of a supplier in professional services? 

How should an evaluation of a supplier be conducted when keeping these criteria in mind? 

 

The case study led to the following conclusions: 

Criteria can be categorized in three different categories depending on what they evaluate; 

Supplier criteria regarding the supplier itself, Performance criteria regarding the performance of 

delivery and Product criteria regarding the service itself.  

 

Regarding the area of evaluation of professional service suppliers it can be said that the 

qualitative criteria seems to be dominating.  

 

Moreover, the professional services have the characteristics of being dependent upon the 

strategic fit between supplier, buyer and end customer. Criteria evaluating those aspects have 

therefore been prioritized in this study. The reason for this is that the value realization in 

professional services is in the delivery of service and in the interaction between the parties 

involved, therefore demanding a high degree of cooperation, quality and service bound to the 

service itself.  

 

Key-words 

Evaluation models, evaluation criteria, supply chain management and professional 

services.  
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företaget EDB. 
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Egna reflektioner 
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Det har varit mycket intressant att bege sig utanför KTH och se en verklighet utanför 

föreläsningssalarnas väggar, att ges möjlighet att öppna upp och använda den verktygslåda som 

har givits till en i form av kunskap. Detta arbete har varit krävande men riktigt roligt, att komma 

till ett företag och se problem utvärdera dem och leverera en möjlig lösning.  

 

Utmaning 

Det har hela tiden varit en utmaning att vilja bidraga med hjälp till företaget och få fram något 
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Kriterier 

Det har varit intressant att sätta sig in i området utvärdering av professionella tjänsteleverantörer 

och vilka kriterier som är betydande vid en utvärdering. I början av arbetet var det svårt att 

lokalisera litteratur som innehöll rätt information för arbetet, men efter en noggrann 

litteratursökning fann vi givande böcker samt artiklar. Utvärdering efter kriterier av 

professionella tjänster är ett stort område som fortfarande är outforskat där många studier 

kommer kunna göras i framtiden. 

 

Jonas 

Det har varit väldigt intressant att arbeta med en problematik som inte bara är teoretiserad utan 

faktiskt är ett stort problem i den organisation där fallstudien har genomförts. Det är inte så svårt 

att förstå varför detta också är en problematik på företagen. I detta fall handlade det lika mycket 

om att ett användbart verktyg för utvärdering inte fanns på plats som egentligen det faktum att 

det inte var forcerat från ledningshåll att det skulle genomföras större styrning på området, något 

som dock strider mot de ramverk och riktlinjer företaget ska arbeta efter.  

Den viktigaste insikten på så vis, dvs utanför ramen för exjobbet, har nog också varit den att det i 

sammanhangen inte spelar någon roll om det finns processer och modeller för hur ett arbete ska 

genomföras, om det inte prioriteras och forceras från ledningshåll så kommer det inte att 

användas.  

På det personliga planet har det varit väldigt lärorikt att sätta sig in i en situation och försöka 

hitta lösningen på ett rådande problematik. I detta fall är den rådande problematiken betydligt 

större än att de ”bara” saknade en utvärderingsmodell av deras tjänsteleverantörer, men även om 

vi inte undersökt de delar som berör hur de bör införa denna modell, så poängteras detta i våra 

förlag till företaget. 

 

Stockholm den 15 mars 2012 

 

Johan Holmberg och Jonas Lundin 
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1 Inledning 

 

I följande kapitel återfinnes bakgrunden till detta examensarbete samt det problem och 

frågeställningar arbetet syftar till att ge svar på. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som 

arbetet har förhållit sig till. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Inom industrin har under senare delen av 1900-talet inneburit en vridning i företagsfokus från 

egenproducerad ”allservice” till fokusering på kärnverksamhet. I många företag och industrier 

har tidigare företagen varit stora konglomerat, där vissa delar av verksamheten och produktionen 

endast varit en stödjande del för en annan. Idag är företag i högre grad specialiserade och det är 

betydligt vanligare att delar av produktionen är förlagd till en leverantör, denne befinner sig 

utanför företaget för att företaget i stort ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet (Axelsson, 

1998).  

Företagen har valt att fokusera mer på sin kärnverksamhet, den typ av verksamhet som oftast 

varit den som haft störst marginal. Utefter det har företagen kunnat växa kring den verksamheten 

och istället för generalister bli specialister. Detta har i sin tur ställt högre krav på 

inköpsfunktionen än tidigare. Eftersom vissa för företagets verksamhet vitala delar istället för att 

produceras inom det egna företaget, antingen i form av varor eller som tjänster, har 

leverantörsstyrning i många fall blivit en företagsstrategisk del av värdekedjan (Axelsson & 

Wynstra, 2002).  

Inom traditionella industrier som fordonsindustrin har detta adresserats genom att detaljerat 

arbeta i standardiserade processer där leverantörerna blir starkt kopplade till det köpande 

företagets egna producerade produkter. Eftersom verksamhet av denna typ ställer höga krav på 

underleverantörerna krävs det att inköpsavdelningen granskar dem noggrant.  

Inom tjänstesektorn har samma sak hänt, i större grad. Många företag och myndigheter har efter 

IT-erans intåg valt att i större grad förlägga sina IT-plattformar till externa leverantörer. Då 

många myndigheter exempelvis har enormt höga krav på sina upphandlade tjänster krävs även 

här genomarbetade utvärderingar av leverantörerna innan inköp kan genomföras. För 

myndigheter har detta till och med lagreglerats i och med Lagen om offentlig upphandling. 

Skillnaden i fallet mellan ett företag som i princip bara köper in varor och ett företag som också i 

större grad köper in tjänster är att varor i sig anses vara lättare att utvärdera än tjänster. Det finns 



   

2 

 

många orsaker till det, men den största är att tjänster i varierande grad innehåller immateriella 

komponenter som är svåra att mäta och väga till skillnad från fysiska varor. En annan 

komplikation med detta är att det är svårt att avgöra när en tjänst levereras just beroende på sin 

grad av immateriella komponenter, det är helt enkelt svårt att veta när själva tjänsten levereras 

och hur detta ska utvärderas (Fitzsimmons, Noh, & Thies, 1998).  

IT-industrin, som fortfarande är en ung industri jämfört med många traditionella industrier, säljer 

ofta sina produkter som tjänster till sina kunder. I och med att IT-industrin självt börjar bli mer 

specialiserad har samma händelseförlopp utvecklats där. Då IT-företag själva köper in tjänster, 

uppstår också behovet av att kunna utvärdera tjänsteinköpen (Inköpskonsult, 2012) (Inköpschef, 

2011). 

 

1.2  Problem och Syfte 

 

Traditionellt inom varuhandeln finns ofta materiella parametrar som kan avgöra en 

underleverantörs förmåga, produkten kan också förevisas innan leverans och priset kan därför 

ofta direkt jämföras. 

Problematiken inom tjänsteleveranser uppstår på grund av tjänsters varierande grad av 

immateriella komponenter som i många fall är svåra att utvärdera, men framförallt också att 

värdera i förhållande till pris.  

Problemet som detta examensarbete kommer att belysa är svårigheterna i att avgöra vad som är 

relevanta kriterier att utvärdera en tjänsteleverantör på, samt hur tjänsteleverantören bör 

utvärderas. Som tidigare nämnts i bakgrunden innebär utvärderingen av underleverantören inte 

bara ett problem vid själva inköpet utan även vid leveransen. 

Syftet med att ta fram dessa kriterier för en utvärderingsmodell samt hur underleverantören bör 

utvärderas är för att belysa att inköpet i större grad ska bli ett medvetet strategiskt beslut i 

företaget.  

Effekterna av detta kan vara flera; större kontroll, billigare tjänster och/eller tjänster till högre 

kvalitet för verksamheten är några. Men den viktigaste effekten är att organisationen på detta sätt 

blir mer medveten om sina tjänsteuppköp.  
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1.3 Frågeställningar 

 

 Hur bör utvärderingen av en leverantör genomföras när kriterier tas i beaktande? 

 Vilka kriterier kan användas för att utvärdera en leverantör inom professionella tjänster? 

 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

De tjänster som belyses i detta examensarbete syftar till professionella tjänster, som t.ex. 

konsulttjänster, IT-tjänster och de tjänster som slutkunden tar del av. De tjänster som det ej berör 

är praktiska tjänster som t.ex. städning, hyra av kaffemaskiner och andra typer av tjänster som ej 

berör slutkunden. 

Examensarbetet är en genomförd fallstudie inom ett företag, med inriktning på IT-relaterade 

tjänster, vilket ger att den specifika fallstudien endast är gjord inom en bransch och på ett enskilt 

företag. 

Examensarbetet syftar bara till analysera de kriterier som krävs för att utvärdera tjänster som på 

något sätt är vitalt i det köpande företagets verksamhet för att producera eller sälja tjänster till 

slutkund.   
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2 Metod 

 

I följande kapitel beskrivs vilken typ av studie som har genomförts, vilka metoder som ha 

använts samt vilket tillvägagångssätt som detta examensarbete har utförts efter. 

 

2.1 Kvalitativ studie 

 

”Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen. En sådan 

helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang” (Holme & 

Solvang, 1996, p. 79) 

 

En kvalitativ studie återspeglas av att dess metoder söker information genom att undersöka få 

enheter på en djup nivå, med hjälp av ostrukturerade och osystematiska observationer som t.ex. 

intervjuer utan förberedda frågeunderlag med ledande frågor eller diskussioner som har 

uppkommit spontant. Kvalitativa studier innebär flexibilitet, möjlighet till att utveckla och ändra 

frågeställning samt anpassa studien under dess genomförande allt eftersom ny information 

påträffas (Holme & Solvang, 1996). 

 

Detta examensarbete är genomfört som en fallstudie av kvalitativ art, då flexibilitet har varit ett 

ledord under arbetet för att kunna anpassa sig till det specifika fall och den verklighet som råder. 

De intervjuer som har utförts går även de i kvalitativ form. 

 

2.2 Fallstudie, empirisk undersökning 

 

”En fallstudie är en empirisk undersökning som granskar samtida fenomen på djupet och i dess 

verkliga miljö, i synnerhet när gränserna mellan fenomen och sammanhang ej är tydliga” (Yin, 

2009, p. 18) 

 

Fallstudie är en metod för att skaffa sig djup kunskap inom ett specifikt fall, i det specifika fallets 

naturliga omgivning med hjälp av olika metoder. Fallet kan bestå av en specifik process, en 

arbetsgrupp, en specifik person, en typ av företag eller något ytterligare typ av fenomen. Enligt 

Collis et. al. (2009) är en fallstudie indelad i fem olika arbetsmoment, val av fallstudie, inledande 

studie, data insamling, data analys och rapportskrivning. En fallstudie kan vara tidskrävande och  
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Planering Design 

Förberedelse 

Insamling 

Dela Analys 

tillgången till fallet kan vara begränsad, men metoden har också många fördelar. Ett av problem 

vid fallstudie kan vara att det är svårt att specificera riktningen på ens studie (Collis & Hussey, 

2009). 

 

Enligt Yin (2009) är en fallstudie en interaktiv process som består av sex steg som kan ses i 

Figur 1, planering, design av fallstudien, förberedelse, insamling, analys och delgivning av 

kunskap. Cirkeln som består av design, förberedelse, insamling och analys kan leda tillbaka till 

design för att återkoppla och anpassa sig då nya förutsättningar kan uppstå. När analyssteget 

leder till ”Dela” är processen fullbordad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Fallstudiens sex arbetssteg (Yin, 2009) 

 

I planeringsstadiet skall den vetenskapliga frågan skapas, om denna fråga är av ”hur” eller 

”varför” karaktär med anknytning till nutida händelser är den lämpad till att undersöka dess svar 

genom en fallstudie. Den vetenskapliga frågan kan komma att ändras under arbetets gång då 

litteratur och inhämtad information kan leda till nya ingångsvärden och frågeställningar. En 

gemensam styrka för valet av en fallstudie är att information kan inhämtas genom många olika 

källor, som t.ex. observation av aktuella händelser, dokument samt intervjuer. 

Design- och förberedelsestadierna syftar till att definiera den typ av fallstudie som skall 

genomföras, vad som skall analyseras, utveckla teorier, definiera procedurer för att upprätthålla 

kvalitet på studien, framtagande av frågor till intervjuer, genomföra ett testfall samt kontakta 

potentiella personer som skall intervjuvas enlgt Yin (2009). 
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Under insamlingsstadiet bör enligt Yin (2009) flera källor för bevis användas, de vanligaste sex 

källorna för fallstudier är dokumentation, arkiverade dokument, intervjuer, direkta observationer, 

deltagares observationer och fysiska föremål. Ingen källa har ett övertag mot en annan, variation 

mellan källorna skapar en bredare front av information. Yin (2009) beskriver att under 

analysstadiet finns det fyra generella strategier att använda under själva analysen, dessa är förlita 

sig på teoretiska propositioner, utveckla en fallstudiebeskrivning, användning av både kvalitativ 

och kvantitativ information samt undersöka rivaliserande förklaringar. Den förstnämnda är den 

föredragna strategin. Yin (2009) anser att det finns fem olika analytiska tekniker vid en 

fallstudie, de är mönsterpassning, tolkningsbyggnad av fallstudien, tidserieanalys, logiska 

modeller samt korsjämförelse mellan olika fall. 

Det sista steget delgivning av kunskap består av att sätt samman en rapport som beskriver 

fallstudien, där text och bilder skapar en uppfattning och resultat av studien (Yin, 2009). 

 

Författarna till detta examensarbete har genomfört en fallstudie, för att se hur utvärdering av 

professionella tjänster sker i nuläget på det valda företaget. I fallstudien har också en workshop 

hållits för att testa teorier och ny kunskap. De källor som har använts under detta arbete är 

dokumentation, arkiverade dokument, intervjuer, direkta observationer och deltagares 

observationer, detta för att få en bred front av information under fallstudien. Den strategi som har 

använt för analys är att förlita sig på teoretiska propositioner samt kvalitativ studie, då litteratur 

har tagits i beaktning och intervjuer har genomförts. Tekniken för att analysera den genomförda 

fallstudien var logiska modeller, detta för att testa de kriterier som framhävts av studien. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

Arbetsgången under detta arbete inleddes med en förstudie och problemidentifiering för att skapa 

en bild av litteraturläget samt erhålla en bättre inblick i problemet. Därefter utfördes en 

litteraturstudie, för att kunna eftersöka om problemet var vedertaget samt finna information inom 

liknande områden för att kunna skapa en bättre teoretisk bakgrund. Efter valet av akademisk 

fråga, förstudie och genomförd litteraturstudie genomfördes en fallstudie, för att granska 

problemet i dess naturliga miljö. Parallellt med fallstudien och den empiriska undersökningen 

granskades litteraturen för att återkoppla och undersöka då ny information påträffades under 

arbetets gång. När litteraturstudien och fallstudien samt den empiriska undersökningen var 

genomförd hade intervjuer och en workshop genomförts, för att kontrollera  
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Förstudie, 

problemidentifiering 

Litteraturstudie Fallstudie, empirisk 

undersökning 

Analys Diskussion 

Slutsatser, 

rekommendationer 

samt reflektioner 

teorierna. Detta analyserades samtidigt som diskussion mot analys och teorier skapades. Ur 

analys och diskussion skapades ett resultat. Slutligen drogs slutsatser för att kunna besvara den 

akademiska frågan. För att kunna bidraga till fortsatta studier inom området skapades 

rekommendationer för fortsatt forskning, även egna reflektioner gjordes för att ventilera 

författarnas åsikter. Arbetsgången kan ses i Figur 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstudie, problemidentifiering 

En förstudie genomfördes för att identifiera problemet, genom att läsa artiklar och bilda en 

uppfattning om vilken mängd litteratur som fanns inom ämnet. Under detta stadium genomfördes 

även möten med företaget för att bilda en uppfattning och kunna identifiera problemet. Här 

skapades en arbetsplan samt beslutet togs att en fallstudie skulle genomföras. 

 

Figur 2 Arbetsgången under examensarbetet 
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Litteraturstudie 

Efter den genomförda förstudien hade nyckelord som användes under litteraturstudien 

uppkommit, dessa ord var: 

 Professionella tjänster 

 Kriterier 

 Utvärdering 

 Upphandling 

 Inköp 

 Leverantörsval 

Granskning av tidigare examensarbeten vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) och andra 

högskolor och universitet genomfördes för att få en uppfattning om vad som var studerat på inom 

ämnet tidigare. Därefter genomfördes sökningar vid KTHs biblioteks sökfunktion bland 

databaser som t.ex. Emerald, Scopus och springerLink, Google scholar gav också en del 

information. Även tidigare kurslitteratur från avklarade kurser vid KTH inom inköp nyttjades, 

samt litteratur som verkade vara av betydande vikt för examensarbetet granskades. Exempelvis 

litteratur inom professionella tjänster, inköp och utvärdering av tjänster analyserades. 

 

”En litteraturstudie kan definieras som en systematisk process med en insikt i att identifiera den 

befintliga strukturen av kunskap inom ett specifikt område”(Collis & Hussey, 2009, p. 91) 

 

En litteraturstudie inleds med att definiera de sökord som skall leda till den litteratur med 

matnyttig information, dessa sökord kan komma att ändras under studiens gång beroende på vad 

som hittas i litteraturen. När en sökning genomförs på internet kan många träffar hittas som ej är 

av relevans för ämnet, därför bör avancerad sökning där ens nyckelord kan nyttjas användas. 

Tidigare arbeten inom samma område kan också bidraga till litteratur som kan vara av vikt. Det 

tidsspann inom litteraturen som bör studeras är inom fem år, om studien handlar om ny teknik. 

Den senaste informationen återfinnes oftast i journaler och tidningar då de publiceras oftare än 

böcker, men användningen av böcker skall ej räknas bort. För att få fram den relevanta 

informationen under sin studie bör både böcker, artiklar i journaler och internet nyttjas, 

sökningen efter information bör fortlöpa under hela arbetets gång för att inte missa ny 

information(Collis & Hussey, 2009). 
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Fallstudie, empirisk undersökning 

Efter den utförda litteraturstudien genomfördes en fallstudie på företaget, detta för att kontrollera 

och undersöka verkligheten som råder på företaget. Fallstudien genomfördes genom intervjuer 

och utvärderingar av de modeller och tillvägagångssätt som företaget använder sig av idag. 

Intervjuer genomfördes med personer vars tjänster var relaterad till examensarbetets akademiska 

ståndpunkt, som t.ex. chef projektkontoret, konsult på inköpsavdelningen, team leader 

desktopavdelningen, team manager desktopavdelningen, ekonomi controller, chef 

nätverksavdelningen och chef för miljö och säkerhetsavdelningen. En workshop genomfördes 

med delar av de intervjuade personerna, för att testa de framtagna kriterierna och den modell 

som kriterierna bildade. 

 

Intervjuer kan delas in i två olika typer, informant- och respondentintervju. En informantintervju 

är då en person intervjuas som ej är delaktig i det fall som studeras, men som har mycket att yttra 

om det specifika fallet. Respondentintervjun innebär att de som intervjuas är insatta och 

delaktiga i det specifika fallet som granskas (Holme & Solvang, 1996). 

Vid en kvalitativ intervju vill inte intervjuaren ha för stor styrning över den person som 

intervjuas, därför bör ej standardiserade enkäter användas. Intervjuarens egna tankar och 

uppfattningar skall inte kunna påverka undersökningspersonen, för att inte få en ledande intervju. 

Enligt Holme et. al. (1996) finns det fyra stycken huvudelement som kan avgöra hur resultatet av 

intervjun blir, de är teman, roller, aktörer och kulisser. Studiens tema kan vara en begränsning 

om den som intervjuas har svårigheter att kunna delge ett svar inom ämnet, eller ej får yttra sig 

om vissa ämnen. Roller spelar också in under en intervju, då intervjuaren förväntar sig olika 

karaktärer och personligheter. Även intervjupersonen kommer att ha förväntningar och åsikter, 

detta bör tas i beaktning för att skapa en neutral roll mellan intervjuare och intervjuperson. 

Aktörens engagemang, intervjuarens förmåga att delta och skapa ett gott samspel under 

intervjun. Slutligen kulisserna, valet av miljö där intervjun kommer genomföras, tid, plats samt 

förberedelser inför frågeställningen (Holme & Solvang, 1996). 

 

”Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig 

situation och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform där forskaren utövar 

den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonen. Vi strävar tvärtom efter att låta dem 

påverka samtalets utveckling” (Holme & Solvang, 1996, p. 99) 
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Enligt Collis et. al. (2009) finns det tre olika intervjuformer, strukturerade intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer och ostrukturerad intervju. Den strukturerade intervjun utgår från en 

färdigställd frågeenkät, oftast är frågorna av sluten karaktär och svaret är förväntat. I vissa fall 

kan det finnas öppna frågor, vilket skapar en möjlighet för undersökningspersonen att bidraga 

med egna tankar. Semistrukturerade intervjuer är när några frågor är förberedda, men 

intervjuaren skapar nya frågor beroende på svar som fås. Samt anpassar sig efter  

informationsflödet från undersökningspersonen, för att utforska nya områden som kan 

uppkomma. En ostrukturerad intervju utgår från att intervjuaren ej har förberedda frågor, det är 

tankar hos frågeställaren som leder intervjun (Collis & Hussey, 2009). 

 

En av de viktigaste källorna för en fallstudie enligt Yin (2009) är intervjuer, då de flesta fall 

handlar om angelägenheter eller händelser som personer utsätts för eller påverkas av. Under en 

intervju skall intervjuaren sträva efter att få ut den information som eftersökes, samtidigt som 

den ställer ej hotfulla och vänliga frågor för att behålla ett gott samspel med 

undersökningspersonen. Enligt Yin (2009) finns det tre typer av fallstudie intervjuer, djupgående 

intervjuer, fokuserade intervjuer samt enkätintervju. En djupgående intervju syftar till att under 

flera tillfällen intervjua personer som är delaktiga i fallet, de kan även rekommendera andra 

undersökningspersoner samt ytterligare bevis för studien. Den fokuserade intervjun innebär att 

det är kortare intervjuer på cirka en timme, där undersökningspersonerna intervjuvas en gång. 

Dessa intervjuer genomförs med förberedda frågor, de får dock ej vara ledande för att kunna få 

ut en bred information om fallet. Enkätintervjun påminner om den strukturerade intervjun, en 

färdig frågeenkät är konstruerad och från den fås kvantitativ information till fallstudien (Yin, 

2009). 

 

I detta examensarbete har författarna genomfört respondentintervjuer, för att få ut information av 

de som berörs av det specifika fallet. De intervjuer som har utförts är av semistrukturerad form, 

där en del frågor var förberedda samt nya frågor bildades beroende på svar från 

undersökningspersonerna. Den grundläggande frågemallen kan återfinnas i Bilaga 1. Detta för att 

få en bred men djupgående informationsinhämtning. Då fallstudie var den forskningsmetod som 

använts i detta arbete, har författarna blandat både djupgående intervjuer och fokuserade 

intervjuer, eftersom vissa undersökningspersoner behövde intervjuas fler än en gång. Detta pga. 

att författarnas kunskap inom fallet växte under examensarbetets gång, vilket ledde till nya 

frågor och strävan efter ytterligare information. De personer som har intervjuats kan ses i Tabell 

1. 
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Tabell 1 De personer som har intervjuats samt deras koppling till detta examensarbete. 

Position inom företaget Koppling till examensarbetet 

Inköpschef Inköpschefen är chef för en rådande inköpsavdelningen på företaget, 

personen förväntades ge svar på hur utvärdering av leverantörer 

genomförs samt de rådande problem och brister. 

Miljö- och säkerhetschef Miljö- och säkerhetschefen kunde bidraga med kunskap och synpunkter 

inom dennes arbetsområde, då personen prioriterar kriterier kopplat till 

miljö och säkerhet. 

Avdelningschef Avdelningschefen genomför signa egna inköp, personen kunde förväntas 

ge svar på om utvärdering skedde eller ej samt hur de genomför inköp. 

Ekonomiansvarig Ekonomiansvarig kunde förväntas ge svar på frågor rörande de 

ekonomiska aspekterna när det gäller inköp. 

Inköpskonsult Inköpskonsulten arbetar tillsammans med inköpschefen och kunde ge oss 

en bättre bild av hur inköpsavdelningen arbetar, personen hade också lång 

erfarenhet av inköp vid andra företag. 

Tjänsteansvarig Tjänsteansvarige köper in professionella tjänster, denne kunde ge oss svar 

på hur inköp av dessa genomförs samt hur eller om utvärdering sker. 

Nätverkschef Nätverkschefen genomför sina egna inköp, personen kunde bidraga med 

hur denne köper in och utvärderar. 

 

Analys 

Efter genomförd fallstudie analyserades all information som hade inhämtats, denna information 

utvärderades mot den teoretiska bakgrund som hade framkommit i den litteraturstudien som 

genomfördes i början av detta examensarbete. Detta för att få fram kriterier och relevant 

information för att kunna dra slutsatser och ta fram det som eftersöktes. 

 

Diskussion 

När analysen var genomförd hade ett par diskussionspunkter uppstått, även litteraturstudien hade 

bidragit till ett antal intressanta aspekter. Slutsatser växte fram utifrån fallstudien med kunskap 

från litteraturstudien, genom detta skapades tillförande information till ämnet utifrån den 

befintliga samt den empiriska undersökningen. Utfallet från diskussion och analys kan återfinnas 

i slutsatserna. 
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Slutsatser, rekommendationer och reflektioner 

Slutsatser togs utifrån diskussions och analysdelen, här besvarades den akademiska 

frågeställning som målats upp i början av examensarbetet. Rekommendationer för fortsatt 

forskning inom detta område presenterades och kan återfinnas i detta kapitel.  

 

2.4 Tillförlitlighet 

 

En kvalitativ studie har en tillförlitlighet, då den syftar till att undersöka verkligheten genom att 

samla information av de som påverkas och vistas i de specifika undersökningsfallen. Den 

kvalitativa studien har en större närhet till det som studeras, än en kvantitativ studie. För att 

uppnå tillförlitlighet bör en god växelverkan ske under studien mellan forskare och det fall som 

studeras, genom att granska litteratur och intervjua personer som påverkas av fallet uppnås en 

djupare förståelse. Det råder svårigheter att uppnå en helt objektiv studie, då många beslut 

genomförs som t.ex. val av frågeställning, metoder, val av undersökningspersoner och hur fallet 

analyseras. Detta leder till att det är svårt att uppnå objektivitet då de som genomför studien 

påverkas av allt de ställs inför, men en eftersträvan efter att vara neutral bör upprätthållas. För att 

uppnå en god tillförlitlighet bör saklighet genom tydliga förklaringar och öppenhet genom att 

beskriva den information som har uppkommit återspeglas i det arbete som genomförs (Holme & 

Solvang, 1996). 

 

”Den generella vägen att närma sig tillförlitlighetsproblemet är att göra så många verksamma 

steg som möjligt och genomföra undersökningen som om någon alltid tittade en över axeln” 

(Yin, 2009, p. 45) 

 

För att uppnå tillförlitlighet och kvalitet i en fallstudie bör flera källor för bevis användas, detta 

för att täcka in samtliga delar av studien. Det är även möjligt att låta 

nyckelundersökningspersoner läsa igenom utkast av fallstudierapporten, för att godkänna 

autenticiteten i texten (Yin, 2009). 

 

För att upprätthålla en god tillförlitlighet i detta examensarbete har författarna undersökt en bred 

front av litteratur, för att inte låta sig påverkas av enstaka skrivelser. Vilket har resulterat i en 

bred litteraturstudie om det aktuella ämnet. De personer som intervjuats har valts beroende på 

deras arbetsuppgift som är relaterad mot examensarbetets riktning, detta för att få samtliga 
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infallsvinklar mot fallstudien. Undersökningspersonerna har också olika bakgrund vilket 

resulterar att de svar som har återgivits i intervjuerna varierar beroende på den erfarenhet de har 

sedan tidigare. Frågorna som har ställts under intervjuerna har ej varit ledande, samt att det har 

tillkommit nya frågor beroende på svar från undersökningspersonerna får att få en djupare 

informationsinhämtning. 

De kriterier och modeller som har utvecklats i fallstudien har utvärderats genom en workshop, 

där de personer som kan påverkas av fallstudiens resultat har medverkat för att ge sina åsikter 

och tankar kring ämnet. De personer som har medverkat under workshopen har även intervjuats 

innan. Undersökningspersoner har även getts möjlighet till att läsa utkast av examensarbetet för 

att kunna godkänna autenticiteten i de genomförda intervjuer och författarnas uppfattning om 

fallstudien. 

Författarna har strävat efter att hålla objektivitet under hela arbetets gång, här bör även belysas 

att en författare är anställd inom det företag där fallstudien har genomförts och en är 

utomstående. Vilket har lett till en intern och en extern bild av företaget, detta har resulterat i 

diskussion som har lett till en gemensam syn. Den interna bilden bygger på tidigare erfarenheter 

inom företaget samt kunskap som deras arbetssätt, medans den externa bilden har varit kritisk 

och granskande mot företaget då tidigare erfarenhet av företaget ej finns. Dock är det omöjligt att 

vara objektiv i en situation då tidigare erfarenhet samt nya intryck påverkar ens ställning. Det har 

också upprätthållits en konstant vilja att hitta tillförlitlig information, för att kunna återspegla 

verkligheten i fallstudien. 
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3 Teoretiskt ramverk 

 

I detta kapitel tar författarna av examensarbetet upp den information som har funnits i rådande 

litteratur och akademiska artiklar. Det första stycket tar upp definitioner av tjänster samt typer 

och klassificeringar av tjänster. I det andra stycket bryts inköpsprocessen ned, för att påvisa de 

olika stegen som leder till utvärdering av leverantör. Ett eget stycke om inköp av tjänster 

återfinnes i slutet av det andra stycket. Det sista stycket beskriver hur utvärdering av tjänster 

genomförs. 

 

3.1  Tjänstedefinitionen  

 

Begreppet tjänst har över tiden varierat och har inte varit densamma. En orsak till detta är ofta 

vad som läggs i själva begreppet, dvs. vad som ska inkluderas i och kallas för en tjänst. En annan 

svårighet är ofta att definiera skillnaden mellan en tjänst och vara när det sammansatts till en 

produkt. 

 

Kotler och Bloom (1984) definierar en tjänsteleverans till skillnad från en varuleverans med att 

en tjänsteleverans alltid innehåller aktiviteter som kan betecknas som immateriella och resulterar 

inte i ett ägande. Vidare hävdar Kotler och Bloom (1984) att tjänsten inte alltid är kopplad till en 

fysisk produkt. Det vill säga, en tjänsteleverans måste inte innebära att en fysisk vara på något 

sätt finns hos kunden vid avslutad leverans.  

 

En annan tydlig skillnad som Fitzsimmons et al. (1998) identifierar mellan en vara och en tjänst 

är att en tjänst konsumeras samtidigt som den produceras i interaktionen mellan kunden och 

tjänsteleverantören. Det vill säga, en interaktion mellan kund och leverantör förekommer i en 

tjänsteleverans, men inte alltid i en ren varuleverans där produkten kan vara mer av en ren 

transaktion och där varan i sig inte behöver bli konsumerad av kunden i samband med leverans. 
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Grönroos (1990) har sammanfattat skillnaden mellan varor och tjänster på följande sätt: 

Tabell 2 Skillnaden mellan varor och tjänster enligt Grönroos (1990): 

Varor Tjänster 

Konkreta Abstrakta 

Homogena Heterogena 

Produktion och distribution skild 

från konsumtion 

Produktion, distribution och 

konsumtion samtidiga processer 

Ett föremål En aktivitet eller process 

Verkligt värde uppstår under 

tillverkningen 

Verkligt värde för kunden uppstår 

i interaktionen mellan köpare och 

säljare 

Kunden deltar (normalt) inte i 

produktionen 

Kunden deltar i produktionen 

Kan hållas i lager Kan ej hållas i lager 

Överföring av ägande Ingen överföring av ägande 

 

I verkligheten ser oftast inte uppdelningen mellan tjänst och vara ut just på detta vis utan oftast 

samverkar de i form av ett erbjudande från leverantören, en produkt, enligt Axelsson (1998). 

 

Axelsson (1998) menar att produkter som sådana kan innehålla både varor och tjänster. Oavsett 

om produkten i sig är tjänstetung eller varutung är det essentiella att produkten som helhet 

innebär en nytta för det köpande företaget, den fyller ett behov.  

 

Axelsson använder liknelsen med spaden, att sälja en spade till en kund är oftast ett sätt för 

kunden att lösa behovet av grävning, men grävning i sig skulle kunna vara tjänst. D.v.s. behovet 

är sällan varan i sig utan ett underliggande behov i form av en utförd aktivitet.  

 

I många fall är gränsen inte lika tydlig, t.ex. i fallet om en person köper en spade, men om 

säljaren även erbjuder rådgivning om hur grävningen bör utföras, då kan det betraktas som en 

rådgivningstjänst där kunden visserligen också får varan spade (Axelsson 1998 s. 41).  

 

Modernare definitioner av tjänstebegreppet till skillnad från varubegreppet har också hittats i 

synen på till exempel marknadsföring där Vargo och Lusch (2004) menar på att 

marknadsförningen måste centreras kring tjänster snarare än varor. De menar att det är en 

skillnad på operandresurser och operantresurser. Operandresurser är sådana resurser som det  
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utförs aktivteter på för att nå en effekt, operantresurser är de resurser som agerar på dessa 

operandresurser och andra operantresurser. Se Tabell 3 nedan för sammanställning av 

skillnaderna mellan varucentrerad syn och tjänstecentrerad syn enligt Vargo och Lusch (2004): 

 

Tabell 3 Skillnaden mellan varucentrerad och tjänstecentrerad syn enligt Vargo och Lusch (2004) 

 Varucentrerad syn Tjänstecentrerad syn 

Primärleverans Varor levereras och tjänar som 

operandresurser 

Specialiserad kompetens och 

tjänster levereras och tjänar primärt 

som operantresurs. 

Varans roll Varor är operandresurser och 

slutresurser.  

Varor är operantresurser och tjänar 

som verktyg i värdeskapandet av 

tjänster. 

Kundens roll Kunden är mottagare av varan. 

Marknadsdelen av det handlar om 

segmentering, distribuering och 

promotion. Kunden är en 

operandresurs. 

Kunden är medproducent av 

tjänsten i interaktionen mellan 

leverantör och kund. Kunden är 

operantresurs som påverkar i hög 

grad slutresultatet av tjänsten. 

Värdebetydelse Värdet är bestämt av tillverkaren, det 

är inbäddat i operandresursen vara.  

Värdet bestäms av kunden som 

beror på nyttjandet av 

operantresurser.  

Leverantör-

kundrelation 

Kunden är operandresurs, kunden 

ageras på för att skapa leverans. 

Kunden är operantresurs och deltar i 

värdeskapandet i leveransen. 

Ekonomisk tillväxt Ekonomisk tillväxt skapas av 

överskott av varor och resurser som 

är materiella. Ekonomisk styrka 

består av att äga, kontrollera och 

producerandet av operandresurser.  

Ekonomisk tillväxt skapas av 

tillämpandet och leveransen av 

specialiserad kunskap och 

färdigheter. Ekonomiska styrkan 

finns i möjligheten att utnyttja dessa 

som operantresurser. 

 

Vargo och Lusch(2004) understryker härmed det som Fitzsimmons et al. (1998) också hävdar att 

värdet i en tjänsteleverans till skillnad från varuleverans uppstår i interaktionen med kunden, till 

skillnad från produktionen och möjligtvis transaktionen som det rör sig om i fallet med ren 

varuleverans. Vargo och Lusch menar också med detta att varorna endast blir resurser som 

används för att realisera själva tjänsten. 
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3.1.1 Typer och klassificering 

 

I många olika fall kommer tjänster att ha väldigt olika karaktär; vissa kommer vara 

långtidstjänster andra korta, vissa är ganska enkla tjänster och andra är komplexa med mera. Att 

tjänster varierar brett i karaktär är också en av de anledningar som gör utvärdering av dem 

väldigt svår (Axelsson & Wynstra, 2002). Genom att klassificera tjänster i olika typer är det 

lättare att tillämpa en utvärderingsmodell på dem. 

 

Ett sätt att klassificera tjänster är som (van der Valk, Axelsson, & Wynstra, 2005) klassificerar 

tjänsterna i 4 olika områden; komponenttjänster, halvfabrikatstjänster, instrumenttjänster och 

konsumtionstjänster, beroende på hur tjänsten kommer att användas av det köpande företaget: 

 

 Komponenttjänster är tjänster som oförändrat levereras direkt till slutkunden. I dessa fall 

måste underleverantören ha god kännedom både om hur det köpande företagets tjänst är 

utformad samt hur slutkunden kommer använda tjänsten eftersom de kommer leverera 

tjänsten direkt till kund. Exempel på tjänst kan vara en arbetsplatsleverans som del av en 

större IT-leverans där arbetsplatstjänsten levereras direkt från underleverantör. 

 

 Halvfabrikatstjänster är tjänster som på något sätt förändras av det köpande företaget 

innan de når slutkund. Oftast är dessa tjänster adderade på det köpande företagets egna 

tjänster som ett komplement och anpassas då oftast för att kugga in med det köpande 

företagets övriga tjänster. Exempel på sådan tjänst kan vara en molntjänst som köps via 

en större IT-leverantör som anpassar tjänsten innan den når slutkund. 

 

 Instrumenttjänster är tjänster nödvändiga för det köpande företaget för att kunna 

producera sina egna tjänster. Ofta krävs här att underleverantören arbetar integrerat i det 

köpande företagets produktions- och leveranskedja. Exempel på en sådan tjänst kan vara 

serverövervakningstjänst som krävs för att kunna leverera en IT-driftstjänst. 

 

 Konsumtionstjänster är tjänster som inte kommer att nå slutkunden överhuvudtaget, men 

nödvändiga i det köpande företagets egen verksamhet. Exempel på sådan tjänst är tex 

fastighetsunderhåll och vakttjänster. 
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En tjänst enligt denna modell klassificeras alltså inte av hur eller vad tjänsten innehåller utan 

snarare av hur tjänsten används av det köpande företaget. Exempelvis kan cateringtjänster vara 

av olika typer om maten t.ex. ska användas av den egna personalen eller om den ska konsumeras 

av slutkunden.  

 

På vilket sätt tjänsten kommer att användas avgör i viss mån också hur tjänsten ska utvärderas, 

tjänsten bör med andra ord utvärderas olika beroende på vilken typ tjänsten är. 

 

Tjänster kan vidare, till skillnad från att bara grupperas efter hur de används, också grupperas 

efter vilka egenskaper de har. Här kan många olika indelningar och definitioner användas, men 

Axelsson (Axelsson, 1998) delar in dem på följande sätt: 

 

A. Långa tjänsteleveranser, d.v.s. produktion och leverans som pågår under lång tid. 

Tjänster som oftast är kontraktsstyrda och som löper och betalas på årsbasis med 

möjlighet till variabla komponenter i betalningen. 

B. Korta entreprenadliknande tjänster, t.ex. uppdrag att utföra en i tiden avgränsad 

aktivitet. Även om uppdragen i denna kategori är avgränsade, framförallt i tiden, kan de 

precis som i gruppen A bygga på långvariga samarbetsrelationer som också får 

långvariga effekter.  

C. Standardiserade och icke-standardiserade tjänster. Denna gruppering av tjänster kan i 

sin tur vara långa eller korta uppdrag (A eller B), men särskiljs av skillnaden där tjänsten 

är standardiseras eller tjänster där tjänsten i sig utformas unikt i dialog med kunden. 

D. Enkla tjänster och komplexa tjänster. Även denna gruppering kan bestå av såväl långa 

eller korta uppdrag. Karaktäriserande här är skillnaden mellan enkla tjänster, där kraven 

och variationen på tjänstens utförande inte är stort, mot komplexa som kan vara mycket 

avancerade som kräver specialistkunskap. 

E. Kreativa tjänster och icke kreativa tjänster. Även denna kategori kan sorteras in under A 

eller B, men särskillnaden här blir mellan tjänster som gång på gång är den exakt samma 

(icke kreativa tjänster) och tjänster som innehåller problemlösningsmoment som blir 

unika i varje leverans av tjänst.  

F. Fluktuerande eller icke fluktuerande leveransbehov och därmed leverans. Särskillnaden 

här är mellan tjänster som fluktuerar i behov, både regelbundna fluktuationer och helt 

oregelbundna, och tjänster som inte fluktuerar alls i behov. Båda dessa kan i sin tur 

inordnas både under A och B.  
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G. Tjänster som riktar sig till medarbetare eller organisationen. Även denna gruppering kan 

inordnas under A och B, men skillnaden här är om tjänsten vänder sig till individer 

specifikt i företaget som behöver visst stöd eller om det vänder sig till organisationen.  

 

För detta examensarbete har Axelssons (1998) definition använts; att en tjänst kan kännetecknas 

av följande nyckelord: 

 Att det är fråga om aktiviteter. 

 Att det är fråga om interaktion, ett möte mellan kund och leverantör. 

 Att det är något funktionellt, tjänsten skall erbjuda lösningar på problem eller 

tillfredställa behov. 

 

De typer av tjänster som har studerats är i första hand sådana tjänster som på något sätt når 

slutkund eller nödvändig i produktionen av tjänster mot slutkund, d.v.s. komponent-, 

halvfabrikats- eller intstrumenttjänster. 

 

3.2  Att köpa tjänster 

 

För att kunna eftersöka kriterier för utvärdering inom inköp av tjänster behandlas först 

inköpsprocessen, därefter själva valet av leverantör. Efter det tas inköp av tjänster upp för att 

slutligen kunna påvisa vilka kriterier som används enligt nuvarande litteratur och artiklar. 

 

Inköp är idag ett område som växer mer och mer inom företagsstrategier, genom väl genomförda 

inköp kan det sparas stora summor pengar samt skapa starka konkurrensfördelar. De senaste åren 

har akademiska artiklar samt böcker inom ämnet ökat markant, inte bara om inköp av råvaror, 

produkter och outsourcing utan även tjänster (van Weele, 2010). 

Enligt Stradford och Tiura (2003) kan möjligheten till att hitta besparingar på tjänster vara 

mellan 10 och 29 %, medan på andra varor kan det endast vara mellan 5 till 17 %.  

Ett inköp som har lett till att båda parter är nöjda med affären är ett lyckat inköp, där båda parter 

känner att de har sparat eller tjänat pengar samt att det finns en god relation mellan parterna. Det 

viktiga är att när parterna säljer sina varor till slutkunden, genereras vinst samt att de parter som 

har arbetats med under processen är nöjda. En affärskedja är inte starkare än dess svagaste länk, 

en av de viktigaste länkarna är inköps- och leveransfunktionen (van Weele, 2010). 

Att köpa in en professionell tjänst är inte heller alltid problemfritt, i många fall behöver 

inköparen rätta sig efter flera olika avdelningar som alla har sina egna önskemål och krav. Därför 
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är det ej problemfritt att sammanställa alla dessa krav och önskemål i en och samma 

specifikation av den tjänst som skall köpas in, då alla avdelningar har olika behov av en och 

samma tjänst. När ett företag köper in tjänster består tjänsten av människor som uträttar tjänsten 

och eftersom varje människa är unik är det svårt att standardisera tjänster (van Weele, 2010). 

 

3.3 Inköpsprocessen 

 

Vid genomförande av inköp kan en inköpare arbeta efter många olika metoder eller processer, 

företag har oftast egna uppsatta processer. En inköpsprocess består av ett antal steg för att kunna 

strukturera upp ett inköp, en linjär modelltyp för inköp av produkter uppsatt av van Weele 

(2010) kan ses i Figur 3. 

Enligt Vargo et. al. (2008) bör produkter klassas som tjänster, då vid köp av en produkt ingår 

tjänster som tillverkning och leverans. 

Vid oväntade utfall av inköp, som t.ex. ej överenskommen kvalitet, standard och försenade 

leveranser kan oftast kopplas till bristfälliga offerter samt missar gjorda av inköparen. De första 

tre stegen i inköpsprocessen kallas för den taktiska inköpsfunktionen, det är här som krav och 

kvalitet specifikationer, val av leverantörer samt upphandling skall genomföras. Utförs detta 

noggrant från början av processen blir det ett bättre utfall vid slutet (van Weele, 2010). 

Enligt Robinson, Faris och Wins (1967) finns det tre olika typer av köp som kan genomföras vid 

inköp, det är köp från en ny leverantör, modifierade omköp och rena omköp. 

Utgår en inköpare från dessa olika typer av inköp kan risken variera beroende på vilket typ av 

inköp som skall genomföras, samt hur viktig själva beslutsprocessen vid inköp kommer att vara 

(van Weele, 2010). 

 

 

 

 

i. Definiera specifikationer 

I detta stycke skall specifikationer tolkas som kriterier. Rent generellt står inköpare mellan 

funktionella specifikationer och tekniska specifikationer. De funktionella är att föredra då krav 

ii. 

Val av 

leverantör 

iii. 

Upphandling 

 

iv. 

Beställning 

vi. 

Uppföljning & 

utvärdering 

v. 

Kontroll & 

utvärdering 

i. 

Definiera 

specifikationer 

Figur 3 Inköpsprocessen (van Weele, 2010) 
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ställs på vad produkten skall kunna göra när den är inköpt, medan tekniska beskriver exakt vilka 

krav som krävs. Vid funktionella specifikationer kan leverantören bidra med deras 

expertkompetens och visa vad som kan passa bäst, eller visa ny teknik som inköparen ej var 

medveten om. Vid offertförfrågan öppnar även funktionella specifikationer upp till fler 

leverantörer där de får ingångsvärden i hur det skall vara när problemet är löst, inte vad som 

krävs för att lösa problemet. Tekniska specifikationer kan i vissa fall leda till överspecificering, 

vilket kan ge en högre kostnad fast med liknande funktionalitet. För att underlätta val av 

leveranför behöver specifikationerna brytas ner ytterligare, då inget skall missas (van Weele, 

2010). 

Det finns många specifikationer eller kriterier som kan tas med, enligt Lin och Chen (2004) kan 

183 kvalitativa och kvantitativa kriterier tas i beaktning vid utvärdering av en potentiell 

leverantör. De kan kategoriseras under åtta stycken huvudkriterier nämligen (1) ekonomi, (2) 

human resource management, (3) industriella egenskaper, (4) kunskap/teknik att förvärva och 

förvalta, (5) marknadsföring, (6) organisatorisk konkurrenskraft, (7) produktutveckling, 

produktion och logistik och (8) relationsbyggnad och samordning. Över 50% av de 183 

kriterierna är lokaliserade i de två sista huvudkategorierna produktutveckling, produktion och 

logistik samt relationsbyggnad och samordning (Lin & Chen, 2004). 

Ho, Xu och Dey (2009) kom fram till att efter ha granskat 78 akademiska artiklar under åren 

2000-2008 att det finns hundratals kriterier, men de mest använda är i fallande ordning kvalitet, 

leverans, pris/kostnad. Vilket påvisar att pris/kostnad inte är det prioriterade kriteriet, utan att 

andra kriterier är viktiga än det billigaste priset (Ho, Xu, & Dey, 2009). 

Enligt Weber och Ellram (1993) är huvudkriterierna kvalitet, ekonomisk status, leverans, 

tillverkningsförmåga, service och historik. Detta visar att kriterierna är någorlunda lika efter 11 

års utveckling. 

Ytterligare specifikationer som kan tas med är kvalitetsspecifikationer, logistikspecifikationer, 

underhållsspecifikationer, lag och miljöspecifikationer samt målbudget. Målet med att 

genomföra första steget i inköpsprocessen utförligt är för att minska missförstånd senare i 

processen (van Weele, 2010). 

 

I Tabell 4, är specifikationerna indelade enligt respektive författare. Även de kriterier som tas 

upp i 3.3.1 Strategiska val av leverantörer är uppräknade. 
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Tabell 4 Sammanställning av specifikationer/kriterier 

Lin och Chen Ho et. al. Weber och Ellram Van Weele Cousins et. 

al. 

Ekonomi Pris/kostnad Ekonomisk status målbudget Kostnad 

Produktutveckling 

och produktion 

Kvalitet Kvalitet Kvalitetsspecifikationer Kvalitet 

Logistik Leverans Leverans Logistikspecifikationer Leverans 

Industriella 

egenskaper 

 Tillverkningsförmåga Tekniska specifikationer Flexibilitet 

Relationsbyggnad 

och samordning 

 Service Underhållsspecifikationer  

Human resource 

management 

  Lag och 

miljöspecifikationer 

Övrigt 

(miljö, 

innovation, 

CSR) 

Kunskap/teknik att 

förvärva och förvalta 

 Historik Funktionella 

specifikationer 

 

Organisatorisk 

konkurrenskraft 

    

Marknadsföring     

 

ii. Val av leverantör 

Val av leverantör är ett av de viktigaste stegen i inköpsprocessen, många små processer ligger till 

grund innan ett val kan genomföras. Processen för att välja leverantör består enligt van Weele 

(2010) av fyra steg, vilken typ av leverantörer behövs, leverantörernas kvalifikationer, 

förberedande av en offertförfrågan och granskande av leverantörernas offerter samt slutligen val 

av leverantör. 

Valet av en leverantör som levererar professionella tjänster kan vara ett av de viktigaste beslut ett 

företag kan ta, eller ett av de kostsammaste misstag (Day & Barksdale Jr, 1994). 

I vissa fall kan två eller flera leverantörer väljas, då två eller fler leverantörer är den föredragna 

inköps strategin (van Weele, 2010). 

I stycket Strategiska val av leverantörer kan ytterligare information om leverantörsval hittas. 
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iii. Upphandling 

Efter val av leverantör inleds en upphandlingsprocess som skall leda till ett kontrakt, där det 

skall ingå vilka villkor som gäller mellan inköpare och leverantör. Villkor ändras ofta och 

juridiska villkor uppdateras, vilket leder till att användning av ett standardkontrakt minimeras. 

Inför ett kontrakt sker oftast en förhandling, det som bör förhandlas om är pris, betalningsvillkor, 

leveranstid, underhåll och garantivillkor. Beroende på vad som skall förhandlas om, finns det 

flera ämnen som bör beröras (van Weele, 2010). 

 

iv. Beställning 

När kontrakten och villkoren för ett inköp är undertecknat och dokumenterat kan en order läggas, 

i vissa fall är själva kontraktet en order. En order som sammanställs bör innehålla den vital 

information som en leverantör behöver, detta för att minimera misstag (van Weele, 2010). 

 

v. Kontroll och utvärdering 

När samtliga tidigare steg i inköpsprocessen är avverkade och en order har gått iväg är det som 

kvarstår kontroll av leveranser och det som levereras. Beroende på vilken typ av produkt/tjänst 

som skall levereras kan knotroller även ske hos leverantören, för att få en inblick i deras arbete 

samt tillverkning. Efter leverans utvärderas leveranstider, förseningar och tjänsten/produkten 

som har levererats. Denna utvärdering kan ligga till grund för omköp eller nya förhandlingar 

(van Weele, 2010). 

 

vi. Uppföljning och utvärdering 

När hela köpet är avklarat bör allt i inköpsprocessen utvärderas och dokumenteras, detta för att 

ha till grund för omköp eller framtida förhandlingar med leverantören. Det är också bra 

information om leverantörens kvalitet och kapacitet (van Weele, 2010). Både kunder och 

leverantörer inom professionella tjänster kan dra nytta av en noggrann granskning av hela 

beslutsprocessen och utvärdering av själva tjänsten (Day & Barksdale Jr, 1994). 

 

3.3.1 Strategiska val av leverantörer 

 

Enligt Cousins et. al. (2008) låg inte valet av möjliga leverantörer på en företagsstrategisk nivå 

för 20 till 30 år sedan, utan mer hos inköparen. En inköpare brukade skicka ut tre offerter till 

olika leverantörer för en produkt, därefter valdes den leverantör med det billigaste priset. Idag 

har det skett stora förändringar inom detta område och ledord som långvariga 
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samarbetsrelationer och leverantörsengagemang i den egna produktutvecklingen har blivit mer 

betydande för företag. 

Strategiska relationer mellan företag spelar idag en vital roll i en långvarig välmående 

försörjningskedja (Sarkis & Talluri, 2002). Köpare och leverantörer har blivit mer beroende av 

varandra för att nå framgång, vilket ger att leverantörer har press på sig då de har en farhåga för 

att ens kunder skall byta leverantör. Köparen har även press på sig att de genomför ett strategiskt 

bra beslut i val av sina leverantörer (Cousins, Lamming, Lawson, & Squire, 2008). 

När ett strategiskt val av leverantörer skall genomföras, bör vissa steg följas. Cousins et. al. 

(2008) börjar med att kontrollera om leverantörerna är kvalificerade att leverera, därefter staplas 

bedömningskriterier upp. Efter det genomförs inhämtning av relevant information och slutligen 

tas ett beslut, om vilken leverantör som skall väljas. Dessa steg kan ses i Figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledande företagskvalificering 

Först måste företagen granskas och se om de besitter de kvalifikationer som krävs för att kunna 

leverera den efterfrågade produkten med rätt standard, samt att de klarar av att göra det nu men 

även kunna upprätthålla köparens långsiktiga mål. I detta stadium brukar en offertförfrågan ha 

gått ut och det är på svaren som returneras av leverantörerna som en inledande kvalificering kan 

genomföras, om de verkligen kan leverera vad som efterfrågas (Cousins, Lamming, Lawson, & 

Squire, 2008). 

2. Bedömningskriterier 

Många företag tar upp väldigt många faktorer i sina bedömningskriterier utan att egentligen 

tänka på exakt vilken produkt som skall köpas, oftast för att det finns en färdig bedömningsmall. 

Det första kriteriet som oftast kommer upp inför en bedömning av en leverantör är enhetspriset  

på produkten, exakt vad en enhet kostar och inget mer. Den trend som börjar råda nu är att fler 

företag börjar titta på totalkostnaden för produkten, inte bara enhetspriset. I en totalkostnad ingår 

kvalitet, miljö, leverans, utbildning, inventarier, nertid och många fler aspekter, samt självklart 

priset per enhet. Om några av dessa aspekter fallerar blir produkten dyrare, därför finns det 

1.  

Inledande 

företags 

kvalificering 

3.  

Inhämtning 

av relevant 

information 

 

2.  

Bedömnings

-kriterier 

 

4.  

Ta beslut 

om val av 

leverantör 

 

Figur 4 Steg för strategiskt val av leverantörer (Cousins, Lamming, Lawson, & Squire, 2008) 
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många kriterier som behöver belysas när en bedömning skall göras. Självklart skall rätt kriterier 

belysas för den produkt som skall köpas in (Cousins, Lamming, Lawson, & Squire, 2008). 

Alla kriterier kan på ett eller annat sätt kopplas till kvaliteten, då huvudmålet med en 

bedömningsprocess är att säkerställa den efterfrågade kvaliteten. Både på samarbetet mellan 

kund och leverantör, men även på utfallet av köpet (Day & Barksdale Jr, 1994). 

 

Cousins et. al.(2008) tar upp fem stycken huvudkriterier, de är kostnad, kvalitet, leverans, 

flexibilitet och övrigt. I kriteriet kostnad ingår enhetspris, prisvillkor, växlingskurs samt skatt och 

avgifter. En god växlingskurs kan ge ett bättre pris, samtidigt som det kan ge en kostnad som 

ibland glömts bort i beräkningen av totalkostnaden. Efter kostnad brukar kvalitet vara en viktig 

faktor, då den produkt som skall köpas behöver hålla en viss standard beroende på vad den skall 

användas till. Oftast fås en sämre kvalitet vid ett lägre pris, men vid vissa fall fås bra kvalitet vid 

ett lägre pris. Det gäller att ha kännedom om vilken kvalitet som behövs då en produkt skall 

köpas in. Företag kan även vara certifierade mot en standard för att kunna påvisa att de 

upprätthåller en viss kvalitet, ett exempel på en sådan standard är ISO 9000 certifiering. 

Leverans är nästa huvudkriterium, som belyser vilken typ av leverans som behövs. Här är det 

också beroende på vilken typ av produkt som skall köpas in, när den behövs och i vilka mängder. 

Företaget kanske efterfrågar ”Just in time”, då de ej vill binda upp kapital i lager eller att de inte 

har plats för att ta emot stora leveranser. Transportkostnader och med vilka intervall leveranser 

kan komma med betyder också en stor del i detta kriterium. Nästa huvudkriterium är flexibilitet, 

en leverantörs möjlighet till att vara flexibla. Det finns två typer av flexibilitet, volym flexibilitet 

och blandad flexibilitet. Detta innebär ett företags möjlighet till att ändra volymer samt 

bladningen av de produkter de köper in från leverantör. Det sista huvudkriteriet är övrigt, här tas 

de delar som ej faller in under de övriga kriterierna som t.ex. miljöåtgärder, mångfald av ägande, 

innovationsförmåga och samhällsansvar (CSR) med. Dessa faktorer kan leda till dolda kostnader, 

men kan även öka ett företags strategiska värde (Cousins, Lamming, Lawson, & Squire, 2008). 

 

3. Inhämtning av relevant information 

Vid informationsinhämtning är det viktigt att den information som tas fram är jämförbar med 

andra företags information, vilket underlättar då de olika företagen skall ställas mot varandra. 

Informationen måste vara uppdaterad och bygga på nuvarande eller kommande produkter, för att 

ge en rättvisande bild av leverantörerna. Tre förslag på informationsinhämtning är information 

från leverantören, besök hos leverantören eller tidigare erfarenheter av leverantören (Cousins, 

Lamming, Lawson, & Squire, 2008). 
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4. Ta beslut om val av leverantör 

I detta steg skall en mindre lista av potentiella leverantörer ha upprättats, de företag som finns 

med på listan skall klara de kriterier som är uppsatta. De kriterier som ställs här kan vara mer 

utförliga än de som sattes upp tidigare i processen (Day & Barksdale Jr, 1994). 

När ett beslut om vilken leverantör som skall väljas finns det många modeller som kan användas. 

Det finns kvalitativa och kvantitativa modeller, komplexa modeller men även enkla modeller. 

För en lågkostnadsprodukt med låg kvantitet kan en enkel jämförelsemodell användas, där det 

går snabbt att jämföra leverantörer mot varandra. En högkostnadsprodukt med ett strategiskt 

värde bör en mer komplex metod användas, då det kan innebära en ekonomisk risk att ta fel 

beslut. Metoder som används vid mer avancerade bedömningar kallas för ”multi-criteria 

decision-making” modeller (MCDM). Det innebär att många kriterier skall vägas in i modellen 

för att kunna genomföra det mest strategiskt riktiga beslutet. En av MCDM modellerna är 

analytisk hierarkiprocessen (AHP), modellen har används sedan 1990 och är en matematisk 

modell. AHP bygger på att kriterierna värdesätts och alternativen vägs mot kriterierna, 

värdesättningen beror på hur viktiga de olika kriterierna är beroende på vad som skall köpas in. 

Vid val av en leverantör se Figur 5, tas först de kriterier som har en betydande vikt för produkten 

ut. Därefter värdesätts kriterierna, efter det vägs leverantörerna (L1-L3) mot de olika kriterierna. 

När leverantörerna vägts har de fått ett värde, genom värdet har leverantörerna fått en ranking. 

Den leverantör som har fått den bästa rankingen, bör då väljas (Cousins, Lamming, Lawson, & 

Squire, 2008). 

Enligt Wang et. al. (2004) bör de kriterier som ett företag skall vägas emot vara 

leveranssäkerhet, flexibilitet och responsivitet, kostnad och tillgång. Dessa kategorier är mer 

lämpade för strategiska beslut, då de tar med kriterier som kan påverka totalkostnaden av en 

produkt 
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Val av leverantör 

Kvalitet Pris Innovation 

Uppgift 

Kriterier 

Alternativ 

L 1 

L 2 

L 3 

L 1 

L 2 

L 3 

L 1 

L 2 

L 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självklart finns det brister i AHP, i många fall kan modellen leda till stora mängder data som 

slutligen leder till ett beslut av ett visst företag. Det företaget behöver inte vara mest lämpad, då 

värdet på kriterierna kan vara lättpåverkade för manipulation eller felbedömningar (Cousins, 

Lamming, Lawson, & Squire, 2008). 

Ytterligare modeller som kan användas för utvärdering är analytisk nätverksprocess (ANP), 

fallstudiebaserat resonemang (CBR), data analys (DEA), fuzzy set teori, generisk algoritm (GA), 

matematisk programmering, enkel flerattributs rankings teknik (SMART) samt hybrider mellan 

olika modeller (Ho, Xu, & Dey, 2009). Efter att ha granskat 78 akademiska artiklar mellan 2000 

och 2008 kom Ho et. al.(2009) fram till att den populäraste metoden är DEA, då den kan 

behandla både kvalitativ och kvantitativ data. 

DEA är en analysmetod som genom en linjär programmeringsbaserad teknik används för att 

mäta den relativa prestandan av organisatoriska enheter, då det finns flera ingångsvärden och 

flera utfall som gör det svårt att jämföra vilket val som är optimalt (Bhat, Verma, & Reuben, 

2001). Ett enklare sätt att beskriva metoden på är att den genom en dataorienterad metod 

utvärderar prestanda av enheter som konverterar ingångsvärden till utfall (Cooper, Seiford, & 

Zhu, 2011). 

 

 

 

 

Figur 5 Beslutshierarkin.(Cousins, Lamming, Lawson, & Squire, 2008) 
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3.3.2 Inköp av tjänster 

 

Köp av professionella tjänster kan vara ett av de viktigaste beslut ett företag kan ta, de 

investeringar som läggs i ekonomiska resurser, tid och personal som ofta krävs vid ett köp av 

denna karaktär utgör en risk(Day & Barksdale Jr, 1994). Tjänster är mindre handgripliga, detta 

leder till att genomförande av en bedömning på en leverantör kan vara problematisk samt att 

specifikationerna av tjänsten är svårdefinierade. Ett betydande steg i valet av leverantör inom 

professionella tjänster är att bestämma de kriterier som en leverantör skall utvärderas emot 

(Sonmez & Moorhouse, 2010). Professionella tjänster har en betydande inverkan på en 

organisations framtida strategi, vilket leder till att högre ledning inom organisationen skall vara 

insatta från första början. Från identifiering av att behovet finns att köpa in tjänster, samtliga steg 

i inköpsprocessen samt resultatutvärdering. Då förtroendet för en leverantör blir en primär 

faktor, leder det till att deras anseende och erfarenheter kan vara det enda viktiga urvalskriterier 

(Fitzsimmons, Noh, & Thies, 1998). Då lägsta priset är det styrande kriteriet kan det leda till 

oönskat utfall, därför skall inte endast det kriteriet vara den enda som utvärderas vid val av 

leverantör (Sonmez & Moorhouse, 2010). Enligt en internetundersökning som genomfördes av 

Sonmez et. al. (2010) med 309 deltagare, blev de ledande kriterierna i fallande ordning 

kompetens, kunskap och förståelse, produkten, rykte eller tidigare utfall, organisatorisk förmåga 

samt kostnad. Men de uttrycker också att köparen av tjänsten bör vara medvetna och veta exakt 

vem de köper som utför tjänsten (Sonmez & Moorhouse, 2010). Inköpsprocessen för 

professionella tjänster skiljer sig från den inköpsprocess som Van Weele påvisade tidigare i 

texten, enligt Van der Valk et. al. (2009) kan två ytterligare steg läggas till i processen nämligen 

informationsbegäran samt detaljerad specifikation som visas i Figur 6 
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Figur 6 Inköpsprocessen för professionella tjänster. (van der Valk & Rozemeijer, 2009)(van Weele, 2010) 
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I steget informationsbegäran genomför företaget som skall köpa professionella tjänster en 

undersökning av respektive företag genom kontakt med potentiella leverantörer, samt begär 

information rörande de tjänster som skall köpas in. Här kan en öppenhet skapa en relation mellan 

köpare och leverantör vilket leder till information som kan vara nyttig vid senare beslut. Vid 

nästa steg, detaljerad specifikation kan informationen som inhämtades i föregående steg 

kontrolleras mot uppsatta specifikationer, detta ger möjlighet att ändra och optimera 

specifikationerna efter den nya informationen (van der Valk & Rozemeijer, Buying business 

services: towards a structured service purchasing process, 2009). 

Då en leverantör av professionella tjänster skall väljas är förtroendet för leverantören och deras 

engagemang inför uppgiften en bidragande faktor, två kriterier som återspeglar detta är 

kompetens och kapacitet. Dessa kriterier tas upp redan när beslut tas vilka företag som är 

lämpliga att titta på i en inköpsprocess, de kan även kallas hårda kriterier då de bygger på ren 

fakta. När det endast återstår ett par leverantörer att välja bland tas de mjuka kriterierna upp, som 

personkemi, tillit och trovärdighet. Dessa kriterier kan leda till att en leverantör väljs då de 

slutgiltiga kandidaterna har samma värde på de hårda kriterierna. Rent psykologiskt bidrar ens 

uppfattning till att ta beslut, där ens uppfattning kan påverkas av yttre faktorer (Day & 

Barksdale, 2003). 

 

3.4 Utvärdering av tjänster 

Utvärdering handlar i inköpsfunktionen om att bedöma antingen en leverantör som sådan eller en 

leverantörs erbjudande eller leverans. Enligt Laage-Hellman (1997) finns det ett antal aspekter 

som tillsammans bildar grundläggande förutsättning för samarbete och måste tas i beaktande för 

att hitta rätt passform och partner. Dessa aspekter kan sägas vara det som bildar affärens 

komplementaritet och passform mellan leverantör och kund. Några av dessa aspekter är: 

 

1. Funktionell komplementaritet – Detta är till den grad som leverantören komplementerar 

kunden i fråga av materiella och immateriella resurser. Ger oftast svaret på frågan ”Vad 

kan leverantören göra för mig?”. 

2. Strategisk passform – Detta innebär att leverantörens och kundens strategier och 

långsiktiga ambitioner behöver passa för varandra. Risken är annars att leverantör och 

kund ”utvecklas åt olika håll”. Strategiska passformen svarar på frågorna ”Vad är 

leverantören beredd att göra för mig i det korta perspektivet och på sikt och under vilka 

förutsättningar?”. 
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3. Organisatorisk passform – Organisatorisk passform handlar om hur väl en leverantör och 

en kunds organisationer, arbetssätt och kulturer passar ihop. Det är oftast lättare att göra 

bra affärer mellan organisationer som förstår varandra och där kemin mellan företagen 

stämmer. 

4. Affärsmässigt synsätt – Denna aspekt behandlar skillnaden i hur leverantör och kund ser 

på affärsmässiga relationer – antingen som långa samarbeten i förtroende eller som 

konfliktinriktad opportunism. 

5. Tidsmässig passform – Denna aspekt avgör hur pass synkade leverantör och kund är rent 

tidsmässigt, dvs. alla andra aspekter kan vara uppfyllda, men om leverantören eller 

kunden står inför att byta ut nyckelpersoner eller teknologier kan det göra att en 

leverantör inte är lämplig i ett visst sammanhang.  

 

Dessa fem aspekter är de som enligt Laage-Hellman måste tas i beaktande innan samarbete kan 

på börjas med en leverantör. 

 

Nedbrutet i mer konkreta utvärderingspunkter har Axelsson (Företag köper tjänster, 1998) 

sammanställt en lista på de kriterier som anses vara de viktigaste för företag genom en 

undersökning: 

 Produktkvalitet. 

 Särskilda produktegenskaper. 

 God kvalitet på service i anslutning till kärnprodukter/tjänster. 

 Leveranskostnader 

 Leveransledtider 

 Stabilitet i leveranser 

 Prisnivå 

 Förmåga att delta i produkt/tjänsteutveckling 

 Förmåga att på ett flexibelt sätt anpassa sig till förändrade krav 

 Geografisk närhet 

 Teknologisk standard 

 ISO-certifiering 

 

Dessa faktorer kan vidare inordnas under de som; a) berör själva tjänsten, b) berör prestationerna 

(samspelet kund-leverantör), c) berör leverantörens förmåga och kompetens (Chicàn, 1997). För  
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att kunna utvärdera en leverantörs prestationer och samspelet leverantör-kund kan en 

leverantörsrelationsanalys användas. Axelsson (Företag köper tjänster, 1998) föreslår att följande 

checklista för att beskriva ett nuläge i en leverantör-kundrelation: 

 

1. Vad levererade denna leverantör till oss?  

 Stanardprodukt/tjänst. 

 En unik lösning som är svår att kopiera. 

 En i hög grad anpassad lösning till vår situation och behov. 

 

Vilket behov fyller denna leverantör för oss? Varför köper vi från denna 

leverantör? Vad har denna leverantör att erbjuda som konkurrenter inte har? 

Svaren på dessa frågor innebär att utbytets grundläggande funktioner klarläggs. 

 

2. Leverantörens betydelse för oss kvantitativt och kvalitativt. 

 Procent av totala inköp. 

 Procentuell förändring av volymen det senaste året. 

 Procent av inköp av produkten. 

 Procentuell förändring under året. 

 Ger leverantören oss värdefull kunskap, kontakter, möjlighet till utveckling och 

förstärkt position eller något annat viktigt. 

 

Denna punkt är till för att kartlägga hur viktig leverantören är för oss och till 

vilken grad den bidrar till egna organisationens värdeskapande. 

 

3. Vår betydelse för leverantören kvantitativt och kvalitativt. 

 Procent av totala inköp. 

 Procentuell förändring av volymen det senaste året. 

 Procent av inköp av produkten. 

 Procentuell förändring under året. 

 

Denna punkt är till för att kartlägga hur viktig vi är för leverantören. 
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4. Hur ser kontaktmönstret ut mellan oss och denna leverantör?  

 

 Kontaktpersoner 

 Frekvens 

 Innehåll 

 

För att kartlägga relationen kontaktmässigt och om möjliga förbättringar kan 

göras.  

 

5. Relationshistorian  

 Hur länge har relationen funnits? 

 Vilka viktiga händelser på gott och ont har ägt rum och deras betydelse idag? 

 Vilka viktiga nyckelpersoner har varit viktiga i denna relation sett över 

relationens livscykel? 

 

För att kartlägga utvecklingen och se trenden för denna leverantörsrelation. 

 

6. Relationsstabilitet  

 Hur stabil är relationen till denna leverantör? 

 Vilka tekniska, ekonomiska, juridiska, administrativa bindningar finns det? 

 Vad kan tänkas stärka stabiliteten 

 Vad kan tänkas försvaga och hota stabiliteten. 

 

För att kartlägga hur pass ”bunden” relationen är till denna leverantör och om den 

bör försvagas/förstärkas. 

 

7. Framtidsmöjligheter 

 Vad vill vi gå med denna leverantör? 

 I vilken riktning vill vi gå med funktionen i denna leverans? 

 Förändringar i vår organisation och vår hantering av leverantören?  

 Hur skall dialogen framåt föras? Vad vill leverantören framöver? Vill vi det? 

 

För att kartlägga vår och leverantörens strategi framåt för att den strategiska 

passformen bibehålls. 
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Sammantaget om utvärdering kan sägas att det är viktigt att särskilja på kriterier som utvärderar 

själva tjänsten, relationen och leverantören som sådan. Vidare att den uppdelningen bör göras i 

utvärderingsskedet samt att det bör ta i beaktande om leverantören är helt ny till skillnad från om 

leverantören sedan tidigare har levererat tjänster. 

Vidare menar Axelsson (1998) att allting i utvärderingen ska utgå från leverantörens 

komplementaritet med den egna organisationen, d.v.s. återigen läggs fokus på att syftet med 

leverantörens existens är att den ska fylla ett nödvändigt behov. Axelsson (1998) menar vidare 

att utvärderingen i sig kommer behöva anpassas efter den situation den ska utvärdera, det är 

således svårt att få en fullständigt standardiserad utvärderingsmodell, vissa kriterier kommer helt 

enkelt att vara irrelevanta eller omöjliga att svara på given en fördefinierad modell.   
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4 Fallstudie 

 

I följande kapitel belyses empiri, den information som har inhämtats genom intervjuer och 

observationer genomförda på företaget. 

Inledningsvis beskrivs nuvarande situation på företaget, rådande problematik och 

företagsstruktur. Därefter hur inköp och utvärdering genomförs, avslutningsvis 

utvärderingskriterier. 

 

Citaten som framställts i följande kapitel är utdrag från genomförda intervjuer med olika 

personer i skilda befattningar på det utvalda företaget. 

 

4.1 Företagsbakgrund EDB 

 

Det företag där detta examensarbete har genomförts i form av en fallstudie är EDB, en ledande 

aktör på den nordiska IT-marknaden. EDB startades i Norge 1961 som Elektronisk 

Databehandling AS, målet med företaget var att tjänstgöra som en datacentral åt tre norska 

försäkringsbolag. Under företagets 50åriga livslängd har runt 50 andra IT-relaterade 

verksamheter förenats i EDB, den sista föreningen var med ErgoGroup som skedde i oktober 

2010. EDB har gått från att vara en leverantör av service mot datacentraler, hålkort och 

bankapplikationer till att vara en av nordens största IT-koncerner, genom att kunna leverera 

lösningar som täcker alla företagskritiska IT-tjänster, allt från drift och nätverkslösningar till 

applikationstjänster och branschlösningar. 

Mellan 2004 och 2008 förvärvades ungefär 20 olika verksamheter i Sverige, Norge, Danmark, 

Ukraina och Indien, detta för att på IT-marknaden stärka företagets position. Vissa av dessa 

företag drivs som dotterbolag, men fler av dem har integrerats i moderbolaget. EDB genomförde 

år 2008 ett av deras största uppköp någonsin i företagets historia, då de köpte IS Partner från 

Statoil. Efter genomfört köp hade EDB tillförts en världsledande teknologisk kompetens inom 

olje- och gasrelaterade verksamheter, men även andra industrier. 

 

EDBs huvudområden är idag försörjning av IT-tjänster, det sträcker sig från 

programvaruförsäljning, systemintegration, IT-lösningar och konsulttjänster till centraliserade 

och decentraliserade datasystem. De kan även erbjuda outsourcingtjänster och tjänster relaterat 

till datakommunikation, elektronisk publicering och datasäkerhet. 
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Företaget har delats upp i olika marknadsområden, de är IT-verksamhet, Global ekonomisk 

service, Helhetslösningar, Konsultering och Sverige. EDB har idag 10 000 anställda och en årlig 

omsättning på närmare 16 miljarder svenska kronor. 

Företaget har en strategi som syftar mot att ha en nordisk tätposition och en balanserad 

omsättning som återspeglar kundernas investeringar i IT-tjänster. Deras affärskoncept är att 

skapa betydande mervärde genom branschkunskap och gedigen teknisk kompetens, för att 

genom brett utbud av IT-tjänster kunna bygga tekniska lösningar som möter företags behov 

(EDB, 2011). 

 

4.2 Nuvarande situation vid fallstudiens start 

 

EDB IT-tjänster Sverige spenderar ca 16 % av totala utgifter på inhyrda konsulter, detta är den 

näst största budgetposten förutom interndebitering av konsulter som uppgår till 25 % av totala 

utgifter.  

På en tredje plats av största utgifter ligger delad mellan leasing av hårdvara och mjukvara samt 

porto/frakt och outsourcing av tjänster som båda uppgår till 13 % av totala utgifter. Detta påvisar 

att EDB spenderar stora summor pengar på professionella tjänster. 

 

I nuläget kan en och samma leverantör leverera till flera avdelningar och enheter inom EDB, på 

de olika platserna tas även beslut om inköp. På grund av att inköp till viss del genomförs 

decentraliserat sker ofta utvärderingarna individuellt i de olika enheterna. Det stora problemet 

med denna situation är att utvärderingarna i detta fall genomförs på olika sätt beroende på 

avdelning och att utvärderingarna i sig inte aggregeras samt att de sammanställs från alla av de 

olika avdelningarna. 

Inom företaget finns processer som föreskriver att utvärdering av underleverantörer ska 

genomföras, men används sällan och i processerna specificeras inte hur själva utvärderingen 

skall gå till. Processerna var även okända för de flesta av de intervjuade personerna, endast en 

visste om deras existens. 

 

”Det finns nog fragment av utvärderingsmodeller, lika många personer som upphandlar så finns 

det olika modeller. Någon form av modell har man ju ändå själv, men det finns framförallt ingen 

dokumenterad gemensam process för att utvärdera leverantörer”(Inköpschef, 2011) 
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De som genomför upphandling samt utvärdering av leverantörer har sina egna metoder och 

modeller för att utvärdera, vilket gör det komplicerat att jämföra olika leverantörer med varandra 

då ej standardiserade processer används för att olika kriterier används utefter vem som har 

genomfört utvärderingen. Även tidigare genomförda utvärderingar har olika kriterier beroende 

på vem som genomfört utvärderingen. 

 

4.3 Rådande problematik 

 

Det finns ej standardiserade uppsatta kriterier för utvärdering från EDBs sida, förutom 

miljökriterier. Varje person som genomför ett inköp använder sina egna kriterier, men prioriterar 

utefter sin tjänst. Det är inte bara inköpsavdelningen som genomför inköp, utan även tekniker, 

projektledare samt avdelningschefer köper in och har kontakt med leverantörer. Detta leder till 

att utvärdering sker på många olika sätt. 

 

”I denna typ av firma vill gärna teknikerna träffa leverantörerna” (Inköpskonsult, 2012) 

  

”Tekniker är inte bra upphandlare, de behöver ett stöd”(Inköpskonsult, 2012) 

 

Tekniker sköter gärna kontakten med leverantörer för att hålla sig uppdaterad med de produkter 

som finns på marknaden, men även för att kunna ställa frågor och diskutera problem kring 

produkterna. Vilket resulterar i att inköpsavdelningen inte blir en del av inköpet. Teknikerna vill 

även dra nytta av att upprätthålla sin kontakt med leverantörerna, i form av att få åka på 

leverantörsmässor eller välja de produkter de vill arbeta med utan att ta hänsyn till pris. 

 

Det finns ingen som äger inköpsprocessen eller utvärderingsprocessen centralt, vilket resulterar i 

att det inte är någon som tillser att de efterföljs. De som genomför inköp använder det lite som en 

maktfaktor, detta för att kunna ta beslut och välja vad som skall köpas in (Inköpskonsult, 2012). 

Då det inte är någon som äger inköpsansvaret är det inte heller någon som kan bli beskylld när 

det sker ett inköp med oönskat utfall. 

Det finns heller ingen direkt styrning från ledande poster som tar beslut om vem som skall äga 

processer gällande inköp, vilket bidrar till att inget ansvar tas för inköps- och 

utvärderingsprocessen. 
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4.4 Styrprocesser 

 

På EDB hanteras idag tjänster till stor del med ITIL som ramverk. ITIL föreskriver i många fall 

hur tjänster, även de som upphandlas från underleverantör, ska hanteras i leverans mot slutkund. 

ITIL föreskriver också att utvärderingar av upphandlade tjänster ska genomföras, däremot 

föreskriver inte ITIL hur utvärderingarna bör genomföras. Utvärderingar krävs för att tillse att 

tjänsterna håller rätt nivå mot avtal samt för att mäta och hitta förbättringspunkter. 

ITIL bygger på ett livscykeltänkande kring tjänster, där varje tjänst befinner sig i en livscykel. 

ITIL har i grunden 5 huvudprocesser för hantering av tjänster (ITIL och Service Management, 

2007): 

 Tjänstestrategi – Företagets övergripande tjänstestrategi och portföljhantering av tjänster 

 Tjänstedesign – Design av tjänster och vad de ska lösa för problem. 

 Tjänstetransition – Implementation och byggande av tjänster 

 Tjänsteverksamhet – Drift och övervakning av implementerade tjänster 

 Ständig tjänsteförbättring – Process för kontinuerlig kvalitetsförbättring. 

Dessa 5 huvudprocesser är samtidigt desamma som gäller för ISO/IEC20000. 

 

 

 

Figur 7 ITIL Core (ITIL och Service Management, 2007) 
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I dagsläget genomförs utvärderingar av underleverantörers leveransprestanda inom den 

delprocess som kallas Tjänsteverksamhet och handlar till större delen om hur leverantören lyckas 

uppfylla de leveranskrav som ingåtts med leverantören rent tekniskt. Den delen av ITIL-

livscykeln som hanterar den strategiska delen av underleverantörsutvärdering är den som kallas 

Tjänstestrategi.  

 

 

 

Figur 8 EDB’s implementation av ITIL’s huvudprocesser. 

 

I Figur 8 framgår EDBs implementation av ITIL-processerna i det som av EDB kallas 

”Styrningssystemet”. I mångt och mycket följer Styrningssystemet ITILs ramverk och 

uppbyggnad av underprocesser. Den delprocess som hanterar underleverantörer, och utvärdering 

av dem, är den process som i kartan ovan heter ”Supply management”.   

 

4.5 Inköpsorganisation 

 

I dagsläget finns en inköpsavdelning organiserad i företaget. Inköpsavdelningen är dock 

organiserad under den avdelning som internt kallas ”Desktop Infrastructure Management” och 

handhar arbetsplatstjänster ute hos kunderna. De inköp som inköpsavdelningen genomför är  

därför starkt inriktade bara på köp av hårdvara, dvs. fysiska varor, även om det sker inom ett 

ramavtal med leverantör där det oftast rör sig om en leasingtjänst. Ibland köps 
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installationstjänster av hårdvara in. Inköpen här bedrivs i stort efter syftet att tillfredsställa det 

behov som uppstår i organisationen, samt hos kunder där utvärdering och strategi inte har en 

framträdande roll idag. Inköpsorganisationen arbetar därför mest med en form av 

transaktionsinköp. 

Inköp av övriga tjänster som t.ex. nätverk eller konsulter sker dock av avdelningschefer eller 

kundansvariga på andra avdelningar, det finns alltså ingen central upphandling av tjänster på 

samma sätt som det tydligt går att se att produktförsörjningen täcks av inköpsavdelningen. 

Inköpsavdelningen har även på grund av denna organisatoriska inordning svårt att hantera och 

genomföra utvärderingar av leverantörer, som av någon anledning levererar till andra 

avdelningar inom företaget.  

 

 

Figur 9 Organisationsstruktur Global IT Operations Sweden 

 

I Figur 9 framgår var i EDBs organisation som inköpsavdelningen i dagsläget är inordnad. 

 

År 2008 anställdes det en koncerninköpschef i Norge som började ta tag i inköpsfrågan, även i 

EDB Sverige har det tidigare funnits en lokal inköpschef. Denne löste ut de mer generella 
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frågorna som t.ex. resor, fastigheter, medans teknikenheterna ogärna ville ha någon hjälp med 

inköp (Inköpskonsult, 2012). 

 

4.5.1 Inköpsprocessen 

 

Den befintliga inköpsprocessen på EDB är en linjär process, den påminner något om Van Weeles 

inköpsprocess som kan ses i kapitel 3.2 Inköp av tjänster. EDBs process är indelad i två led 

beroende på vilket typ av köp som skall genomförs, upphandling eller inköp vilket förevisas i 

Figur 9. Vid upphandling är första steget förfrågan och anbudsinfordran, därefter kommer steget 

upprättande av avtal. Utvärdering av leverantör är ett sidosteg för båda leden i processen, det 

återspeglas inte i Figur 10 EDBs inköpsprocess (EDB, 2011), men på det sättet är processen 

utformad. Steg tre är uppföljning av kontrakt, sista steget är underhåll av kontrakt. 

 

I inköpsledet är första steget att anskaffa inköpsorder, efter det behandlas inköpsorder. Tredje 

steget är att ta emot varan eller acceptera tjänsten, beroende på vad som köpts. Det näst sista 

steget är fakturabehandling och det slutgiltiga steget är slutföring. 

 

Processen följs från första till sista steg, där samtliga steg har en underprocess. Den underprocess 

som detta examensarbete har belyst ytterligare är utvärdering av leverantör för att undersöka 

området kring frågeställningarna som detta arbete syftar till. 

 

 

Figur 10 EDBs inköpsprocess (EDB, 2011) 
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4.5.2 Utvärdering av leverantör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 EDBs process för utvärdering av leverantör (EDB, 2011) 

I steget utvärdering av leverantör är underprocessen framställd som i Figur 11 har den två 

startpunkter att börja ifrån beroende på om det är en ny eller en befintlig leverantör som skall 

utvärdera 

 

Om det är en ny leverantör som skall utvärderas är första steget att samla nödvändig information 

om leverantören, efter det sker verifiering av leverantör mot kriterier. De enda kriterier som finns 

att tillgå i detta steg är miljökriterier, det finns inga andra kriterier uppsatta. Efter verifieringen 

tas beslut om leverantören är godkänd eller ej, efter godkänt beslut fortsätter nästa steg i 

inköpsprocessen annars släpps leverantören. 

 

Vid utvärdering av en befintlig leverantör är första steget regelbunden analys av leverantören, för 

att få ingångsvärden av tidigare analyser om dess leverans. Här har analys skett genom SLA-

utvärdering ”Service Level Agreement” servicenivåavtal. Efter det tas beslut om fortsatt 

användning av leverantör skall ske, om inte är nästa steg inaktivering av leverantören i 

upphandlingssystemet. Om beslut tas att fortsätta nyttja leverantören är nästa steg beslut om de 

har levt upp till uppsatta kriterier, i processen finns det dock inga kriterier listade. Har 

leverantören levt upp till kriterierna fortsätter inköpsprocessen, lever de inte upp till dem går de 
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tillbaka till steget regelbunden analys av leverantören för att genomgå en ny utvärdering. 

Därefter kan beslut tas att ej fortsätta använda leverantören. 

 

EDB är certifierade enligt ISO 14001 miljö, i standarden ställs det krav att ens leverantörer 

vidmakthåller miljömedvetenhet. EDB har upprättat en självchecklista med krav som ens 

leverantörer skall uppfylla, detta för att företagets certifiering skall upprätthållas. 

 

”Vi är certifierade enligt ISO standard 9001 kvalitet, 14001 miljö och 27001 för säkerhet, om vi 

ska vara certifierade måste vi ställa krav på våra leverantörer att en viss standard 

upprätthålls”(Miljö- och Säkerhetschef, 2011) 

 

Av självchecklistan ställs krav som t.ex. miljömål för nuvarande år, miljöutbildning för 

anställda, tredjepartscertifierad enligt ISO 14001, underleverantörers miljömedvetenhet, 

återvinning och identifiering av efterlämnande miljöavtryck. 

 

4.5.3 Efterfrågan av en utvärderingsmodell 

 

Endast en av de intervjuade personerna kände till den inköpsprocess och den utvärderingsmodell 

som finns på intranätet på företaget, dock ansåg flera av personerna att de var i behov av en 

utvärderingsmodell för att kunna utvärdera leverantörer.  

 

”Det borde finnas ett material så att vem som helst kan genomföra en upphandling av vilken 

tjänst som helst, det ska finnas ett tillräckligt gott grundmaterial att luta sig tillbaka emot” 

(Inköpschef, 2011) 

 

”Man ska egentligen utan erfarenhet av hur upphandlingarna går till på EDB kunna använda 

sig av materialet för att göra en upphandling som ska bli tillräckligt god” (Inköpschef, 2011) 

 

Citaten ovan tar upp upphandling, en del av upphandlingen är att genomföra utvärderingar av 

potentiella leverantörer. Inköpschefen var mycket noga med att påpeka att en utvärdering av 

leverantörer skall ske vid en upphandling, även att en enkel modell för detta borde finnas till 

hands för samtliga som upphandlar. 
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För att kunna jämföra leverantörerna ansåg de flesta intervjuade personerna att någon form av 

modell var lämplig, däremot fanns inga större förslag på hur modellen bör se ut. Det som 

däremot sades av flera intervjuade var att en utvärdering som sådan inte skulle behöva ta för 

mycket tid i anspråk och att största vikten av en modell var för att använda den som en screening 

för att snabbt kunna jämföra två (eller flera) leverantörer och dess erbjudande. Många beskrev 

hur de såg framför sig det som en snabbt och lätt användbar checklista för att inte ”missa något 

viktigt”. Det framhölls också vikten av att kunna använda modellen för att utvärdera och fånga 

upp de befintliga leverantörernas prestanda, dvs. inte bara som ett verktyg för utvärdering av nya 

leverantörer.  

 

”Så ska man få till nått som är användbart, när vi ska evaluera en leverantör ska det inte ta sex 

år att göra det” (Miljö- och Säkerhetschef, 2011) 

 

Citatet påvisar att en faktor som fler av de intervjuade personerna efterfrågade på en tänkbar 

modell, var att en utvärdering skall vara enkel och inte ta för lång tid att genomföra. I slutet av 

utvärderingen skall det inte finnas ett gigantiskt Excel-dokument med mängder av olika värden 

och siffror som endast den som har skapat dokumentet kan tyda. Enkelhet, snabbhet samt 

noggrannhet var de faktorer som efterfrågades på en utvärderingsmodell. 

  

4.5.4 Utvärderingskriterier 

 

Som tidigare avsnitt i detta kapitel redogjort för saknar EDB i mångt och mycket 

utvärderingskriterier i utvärderingsprocesserna. Vissa kriterier existerar, nämligen inom miljö, 

men i övrigt finns inget sagt formellt om gemensamma kriterier i processerna.  

Däremot antar författarna av detta arbete att det finns kriterier som anses vara prioriterade och 

som faktiskt används idag, informellt eller kanske bara av de som i dagsläget gör inköpt, för 

utvärdering av leverantörer och tjänster då de intervjuade personerna påpekar att de utvärderar 

själva. Dessutom antas det också finnas kriterier som skulle kunna fylla ett behov av utvärdering 

som i dagsläget inte uppfylls.  

De intervjuer som genomförts inom ramen för fallstudien visar att sådant är fallet, vilket 

redogörs för nedan. 

Tidigt i intervjuerna framkom ganska snabbt en problematik med att en utvärdering inte kan vara 

heltäckande, dvs. det är svårt att få till en utvärdering som utvärderar allting hos en leverantör. 

De intervjuade personerna menade att tjänsten som levereras som sådan kanske måste utvärderas 
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av tekniker, medan själva leverantören som sådan kanske behöver expertis från en 

inköpsavdelning för att utvärderas. Intervjuerna visade också att olika kriterier kan få olika 

prioritet beroende på vilken funktion i företaget som genomför utvärderingen.  

 

”Viktigaste kriterier att ta i beaktning är pris, kvalitet, SLA”(Nätverkschef, 2012) 

 

Citatet ovan visar att för företagets nätverksgruppering är det vissa kriterier som är prioriterade, 

men i kontrast till exempelvis citatet från miljö- och säkerhetsansvarig ovan finns det andra 

kriterier som måste tas i beaktande för att leverantören ens ska komma på fråga för leverans, 

kriterier som en tekniker rent naturligt inte skulle komma att tänka på, tex miljö- och 

säkerhetskriterier. 

 

Vidare visar intervjuerna att i slutändan landar många utvärderingar i en avvägning mellan det 

som enkelt uttryckt skulle kunna kallas pris och kvalitet.  

 

”Ibland är det den billigaste leverantören man vill ha och ibland är det den bästa”(Inköpschef, 

2011) 

 

Citatet ovan reflekterar denna problematik och visar på att för en och samma tjänst 

funktionsmässigt kan det finnas egenskaper som gör att den ena behöver kunna gynnas i ett visst 

fall. Problematiken  belyses ytterligare när beaktande måste tas att det faktiskt går att välja 

tjänster som är billigare, men att ett avkall på kvalitet i sådant fall måste göras vägt mot den 

högre risk det innebär (högre risk för att kvaliteten är sämre). Som en intervjuperson uttryckte 

det: 

 

”Hur bra får det kosta?”(Nätverkschef, 2012) 

 

Alla som intervjuats har dock varit ense om att för de tjänster som innebär leveranser över längre 

tid, dvs. strategiska tjänster, har kriterier som utvärderar hur själva samarbetet fungerar varit 

prioriterade, t.ex.: 

 

”Att man funkar ihop rätt kemiskt, för man gör ju trots allt affärer med 

varandra”(Tjänsteansvarig, 2012) 
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Detta på grund av att det allt som oftast kan bli fel i en leverans, tjänsten håller inte rätt kvalitet, 

möjligheten då till att samarbeta och faktiskt hitta en lösning har i många fall värdesatts mer än 

att tjänsteleverantören från början måste garantera en viss kvalitet. På samma vis framhölls 

möjligheterna att föra en dialog med leverantörerna om framtida tjänster rörande ny teknik eller 

hur befintliga problem skulle kunna lösas bättre som prioriterade i valet av leverantör. På 

området kring leverantörens samverkan med det köpande företaget framhölls i vissa intervjuer 

också kravet på att försöka förstå hur man utvecklas tillsammans.  

 

I de flesta intervjuer framhålls också att det ofta inte är priset i sig som är avgörande utan snarare 

vilket värde det skapar i leveransen som sådan:  

 

”I slutändan är det, vem är det du tar in, hur tar du in den och vad får det för effekt på det du 

gör? Om du har förhandlat med leverantören att någonting kostar 650, 700 kronor, det spelar 

inte så stor roll. Det är snarare så vad levererar den här resursen?”(Inköpskonsult, 2012) 

 

Ingen av de som intervjuats har ett bra svar på hur detta egentligen ska mätas, men att det 

iallafall skulle innebära en lättnad om en inköpare på ett konkret sätt skulle kunna jämföra 

leverantörerna med standardiserade kriterier. Där priset jämfört mot vad som faktiskt levereras 

skulle bli lättare att jämföra. 

 

4.5.5  Strategi 

 

”Vi måste titta på den tjänsten vi ska leverera mot våra kunder, vad är det dom efterfrågar?” 

(Inköpschef, 2011) 

 

Citatet ovan syftar till en strategi som är riktad till vad deras kunder efterfrågar, därför behöver 

deras leverantörer leverera det som efterfrågas. Detta påvisar en kundorienterad inköpsstrategi 

där kundens behov är styrande i inköpsstrategin.  

 

”Generellt sett ska vi ha en tvåleverantörsfilosofi, det vill säga vi ska inte bara sitta i knä på en”  

(Inköpskonsult, 2012) 
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Minst en tvåleverantörsfilosofi är en leverantörsstrategi som råder, detta för att minska risken av 

att leverantören ej kan leverera och företaget står utan leverans. EDB köper in t.ex. 

konsulttjänster från flera olika leverantörer. 

 

”Du kommer fram till att det är de här två, tre stycken leverantörerna som det är intressant att 

jobba vidare med, dem begär du formella offerter ifrån. Sen ska du helst förhandla med två på 

slutet, du ska helst inte släppa bara ned till en. Det är lite jobbigt, men det är alltid bra att 

förhandla med två då har du alltid kvar trycket” (Inköpskonsult, 2012) 

 

Citatet ovan tar upp en strategi vid upphandling, att hela tiden ha kvar minst tre eller två stycken 

leverantörer hela vägen in till beslut tas om vilken leverantör som väljs. En utvärdering av 

leverantörerna sker i samband med upphandling, men brist på en gemensam modell råder vilket 

försvårar processen att jämföra leverantörer om det är olika personer som genomför 

utvärderingen. 

 

En intervjuperson framhöll att en leverantör av tjänster helt plötsligt började konkurrera med 

EDB om samma kunder med samma tjänster. Detta innebar stora problem då byte från denna 

leverantör bestämdes skulle ske snabbt även om det är svårt att snabbt etablera en ny 

tjänsteleverans från annan leverantör. Detta hade ju såklart anats att det skulle hända, men det 

fanns ingen mekanism som på ett tidigt stadium identifierade och sådant fall skulle kunna ”dra i 

bromsen” innan problematiken blev för stor och kostnaderna för leverantörsbyte därmed också 

blev högre. Behovet av att utvärdera leverantörer på dessa strategiska kriterier, för att identifiera 

framtida problem, framhölls och bör prioriteras vid framtagande av modell för att undvika 

händelser så som den ovan.  

 

”I Koncernen är det ju idioti, så länge det finns lediga konsulter internt är det idioti att gå och 

köpa dem på stan. Du förlorar ju två gånger pengarna, dels betalar du lön till den ena och dels 

så skickar du ut pengar. Här finns det pengar att spara” (Inköpskonsult, 2012) 

 

Citatet ovan påvisar att det köps in konsulter till vissa avdelningar, då företaget har egna lediga 

konsulter internt. Nyttjande av de interna borde gå före nyttjandet av externa konsulterna för att 

utnyttja interna resurser så långt det är möjligt.  
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4.5.6  Stabilitet 

 

”I upphandlingsförfarandet så skall det även tittas på kreditvärdigheten på bolaget, då har man 

mycket lättare att välja små bolag också. Men man måste ju även titta på vad har de för ekonomi 

egentligen, vågar vi satsa på det här bolaget så de inte konkar efter ett halvår i sin leverans”  

(Nätverkschef, 2012) 

 

En leverantörs ekonomiska stabilitet är ett kriterier som de intervjuade personerna ansåg vara en 

viktig del, detta för att en leverantör inte skulle kunna gå i konkurs under pågående leverans. 

Om kreditvärdigheten tas i beaktande då en utvärdering sker ges en möjlighet att även titta på 

mindre bolag, vilket resulterar i att fler bolag kan granskas under en utvärdering eller en 

upphandling.  
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5 Analys 

 

I följande kapitel redovisas analysen av insamlad information, fallstudie samt den workshop som 

har utförts. I kapitlet återfinnes även diskussioner kring litteratur, för att påvisa kritik mot den 

information som har funnits. 

Inom ramen för examensarbetet har en fallstudie på EDB genomförts som tillsammans med den 

teoretiska genomgången på området svarar för vilka kriterier som kan anses vara relevanta vid 

utvärdering av tjänster. Vidare har dessa kriterier inordnats för att de ska kunna verka som en 

modell. Kriterierna är valda dels genom det som funnits i analysen av litteraturen, men även med 

grund i de intervjuer som gjorts inom fallstudien.  

 

I följande text diskuteras den information, modeller och processer som belystes i det teoretiska 

ramverket. 

 

5.1 Inköpsprocessen 

 

Den inköpsprocess som van Weele (2010) beskriver är en linjär process, den går från första till 

sista steget och återkopplar eller upprepar inte något steg. Denna process verkar vara en 

förskönad bild av verkligheten. Processen beskriver de steg som skall genomföras, men den 

borde även beskriva att stegen kan upprepas samt koppling mellan dem inte bara går från första 

till sista steget. Den bör även visa att vissa steg kan kopplas samman då de påverkas av varandra. 

För att skapa en inköpsprocess för inköp av professionella tjänster utvecklade Van der Valk et. 

al. (2009) van Weeles modell med att lägga till två steg. Även här förblir processen linjär, dessa 

två processer visar stegen på ett tydligt sätt men borde vara bättre kopplade till arbetsgången vid 

ett inköpsmoment. De två tillagda stegen informationsbegäran och detaljerad specifikation 

verkar vara tillagda för att påminna om att dessa två moment skall genomföras, de kan även 

verka något överflödiga. Anledningen till detta är att i van Weeles modell är det första steget 

definiera specifikationer och andra steget val av leverantörer, vilket borde innefatta de två 

tillagda stegen. 
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5.2 Kriterier 

 

Det återkommande kriteriet är kvalitet, nästa samtliga av de författarna som har belysts i det 

teoretiska ramverket har med kvalitet i någon form. Även kostnad eller pris är ett återkommande 

kriterium. Vanligtvis verkar det vara en avvägning mellan kvalitet och pris som står vid det 

slutgiltiga beslutet vid ett inköp, dock verkar det även som att kvaliteten har blivit ett tyngre 

argument. 

Ho et. al. (2009) har efter att granskat 78 akademiska artiklar under åren 2000-2008 konstaterat 

att det finns hundratals kriterier, även Lin et. al. (2004) presenterar 183 kvalitativa och 

kvantitativa kriterier. Även då dessa författare har påvisat hundratals kriterier är det alltid några 

kriterier som t.ex. kvalitet, pris och leverans kriterier som väger tyngre än andra, samt återfinnes 

även hos andra författare. 

 

De kriterier som har lyfts fram i det teoretiska ramverket samt i empirin kan verka för både 

produkter och tjänster, enligt Vargo et. al. (2008) bör produkter klassas som tjänster för vid ett 

genomfört köp av en produkt ingår utveckling, produktion och leverans. Varor och tjänster 

kanske bör utvärderas mot samma kriterier, men med respekt för att det kan vara personer som 

utvärderas vid tjänsteleverans. Vid kriteriet kvalitet borde det kanske inte vara någon skillnad vid 

bedömning av en vara eller en tjänst, antingen håller varan och tjänsten god kvalitet eller inte. På 

liknande sätt borde det finnas många kriterier som är likställda för varor och tjänster. 

Här nedan följer en genomgång av de kriterier som valts ut efter litteraturgenomgången och 

fallstudien. Många av de kriterier som valts ut är baserade på det faktum att det både i litteratur 

och i intervjuer framkom att utvärdering av själva relationen är viktig. Därför har också många 

kriterier valts av just den anledningen, att de på ett eller annat sätt faktiskt utvärderar relationen 

mellan leverantör och kund.  

 

Anledningen till att detta har prioriterats är att i fråga om professionella tjänster, som ofta också 

är strategiska dvs. långsiktiga, blir det än mer kritiskt att relationen mellan leverantör och kund 

fungerar, att tidigt kunna analysera mönster i själva relationen har därför ansetts vara viktigt och 

prioriterat. 
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5.2.1  Leverantörskriterier 

 

Detta avsnitt handlar om de kriterier som analyserats uppfylla den empiriska genomgångens 

behov av utvärderingskriterier som inriktas mot själva leverantören. Kort sagt kan sägas att dessa 

kriterier utvärderar leverantören ur ett perspektiv som inte tar hänsyn till vilka tjänster 

leverantören levererar eller hur dessa tjänster levereras.  

I empirin framkom ett antal kriterier som kan sägas vara måste-krav, bland annat miljö och 

säkerhet. Till det framkom vissa kriterier i empirin som avhandlar leverantörens 

utvecklingsförmåga, långsiktiga strategi och stabilitet. Stöd för kriterierna nedan har också hittas 

i olika delar av litteraturen. Nedan följer en redogörelse nedbrutet per kriterie: 

 

Miljö – Miljökriteriet innebär att leverantören ska följa de för verksamheten uppsatta kraven på 

miljöhantering och de krav som leveransen ställer på exempelvis certifiering. Miljökriteriet har 

valts på grund av dels de intervjuer som har genomförts, men också litteraturens poängtering att 

detta i stort blir allt viktigare. 

 

Säkerhet – Säkerhetskriteriet innebär att leverantören ska följa de för verksamheten uppsatta 

kraven på säkerhet och de krav som leveransen ställer på exempelvis certifiering. 

 

Strategi – Strategikriteriet innebär att leverantören har en strategi som är förenlig med det 

köpande företagets långsiktiga strategi. Det innebär t.ex. att en leverantör inte bör ha en 

långsiktig strategi där de själva kommer att utgöra en konkurrent till det köpande företaget. Detta 

kriterium har valts och anpassats utifrån intervjuerna där det framkom att en leverantör som var 

lämplig för 5 år sen möjligtvis inte är det i dag d.v.s. att man ”passar ihop kemiskt”, stöd finns 

även i den delen av litteraturen som kallas leverantörsrelationsanalys. 

 

Stabilitet – Stabilitetskriteriet innebär att leverantören uppvisar stabilitet vad det gäller ekonomi 

och organisation för att det köpande företaget inte skall t.ex. uppleva skada på grund av uteblivna 

leveranser pga. att leverantören exempelvis går i konkurs. Detta kriterium valdes till stor del på 

grund av att möjligheten att leverera enligt leverantörsrelationsanalysmodellen och bidrar till 

underleverantörens strategiska passform.  

 



   

52 

 

Innovation – Innovationskriteriet innebär leverantörens förmåga att anpassa sig till framtiden och 

erbjuda de tjänster som kommer att efterfrågas framöver, samt att de har en framåtsträvan vad 

gäller processer, kompetens och teknik. Detta kriterium har valts framförallt eftersom att 

tjänsterna i många fall är strategiska, dvs. ska köpas på lång tid, krävs det att de kan följa med 

teknikutvecklingen och följa verksamheten och marknaden. 

 

5.2.2  Prestationskriterier 

 

Prestationskriterierna syftar till att utvärdera en leverantörs förmåga att leverera. Kriterierna är 

valda utefter det behov som framkom i analysen att leverantörens samarbetsförmåga och 

leveranskapacitet intar en viktig komponent i valet av leverantör. Att detta är prioriterat är inte 

konstigt med tanke på att leverantörerna är strategiska och ofta kommer leverera under en längre 

tid. Att tvingas avbryta ett samarbeta på grund av att detta inte fungerar kan i slutändan visa sig 

vara kostsamt och därför har dessa kriterier prioriterats.  

Kriterierna redovisas nedan: 

 

Leverans i tid – Leverans i tid kriteriet innebär leverantörens förmåga att leverera produkter på 

utsatt tid enligt överenskommelser. Kriteriet valdes på grund av inriktningen av modellens natur, 

där tjänsterna ofta når slutkund, dvs. underleverantörens prestanda påverkar företagets prestanda 

mot slutkund.  

 

Leveransledtid – Leveransledtidkriteriet innebär leverantörens förmåga att återkomma med 

offertsvar samt tid innan produkt kan levereras efter skrivet avtal. Kriteriet valdes på grund av 

inriktningen av modellens natur, där tjänsterna ofta når slutkund, dvs. underleverantörens 

prestanda påverkar företagets prestanda mot slutkund. 

 

Leverans enligt krav – Leverans enligt krav kriteriet är leverantörens möjlighet till att 

upprätthålla de krav som är ställda enligt avtal. Detta kriterium valdes genom att intervjuerna 

visade på att kvalitet var ett prioriterat kriterie i många fall, detta finns det även stöd för i 

litteraturen.  

 

Samverkan – Samverkanskriteriet innebär leverantörens förmåga att samverka och 

kommunicera, samt bemötande och professionalism. Kriteriet är hämtat ur 
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leverantörsrelationsanalysen där det för strategiska leverantörer krävs en god passform med det 

köpande företaget.  

 

Flexibilitet – Flexibilitetskriteriet innebär leverantörens förmåga att vara flexibel, som t.ex. 

möjlighet till att snabbt kunna ändra avtal och anpassa sig till ändrad efterfrågan. Detta kriterium 

valdes för att se hur snabbt leverantören kan ”ställa om” sig mot förändrad marknad och 

kravbild, detta framkom i intervjuerna som ett viktigt kriterium, men stöd finns även i 

leverantörsrelationsanalysen. 

 

5.2.3  Produktkriterier 

 

Produktkriterier kan ses som de kriterier som utvärderar själva produkten. Anledningen till att 

det här benämns produkt är att det i många fall är svårt att säga att en leverans är av ren tjänste- 

eller varutyp. Dessa kriterier svarar mot att utvärdera själva erbjudandet från leverantören utan 

att ta hänsyn till övriga och är den kategori av kriterier som mest inriktar sig på att utvärdera vad 

som erbjuds. 

 

Kvalitet – Kvalitetskriteriet innebär leverantörens förmåga att leverera kvalitet, upprätthålla den 

kvalitet som är uppsatt eller överstiga förväntad kvalitet. Återigen kvalitet, men denna gång i nya 

upphandlade produkter. 

 

Prisnivå – Prisnivåkriteriet innebär hur leverantören ligger till i pris jämfört med dess 

konkurrenter som kan leverera liknande produkt. Pris är idag inte en lika prioriterat kriterium 

som förr, men avgör ju självklart stort val av tjänst. Definitionen prisnivå har valts för att 

indikera att det både är svårt att prissätta och värdera en tjänst. 

 

Service – Servicekriteriet innebär leverantörens förmåga att bidraga med service till den köpta 

produkten, antingen när det uppstår problem eller när produkten inte lever upp till de uppsatta 

kraven och kvaliteten. Är relaterat till kvalitetsindikatorerna och avgör leverantörens förmåga att 

rätta till uppkomna fel. 

 

Funktion – Funktionskriteriet innebär produktens funktionalitet, lever den upp till ställda krav 

och kvalitet. 
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5.3 Utvärderingsmodell 

 

De utvärderingsmodeller som har påträffats är i stor utsträckning anpassade för vissa typer och 

klassificeringar av tjänster. Nästan all litteratur på området menar också att själva modellerna 

måste avpassas efter de tjänster som ska utvärderas.  

 

Generellt kan sägas att de flesta modellerna på något sätt berör området kring 

relationsutvärdering och samverkan mellan leverantör och köpande företag. Speciellt 

leverantörsrelationsanalysen som Axelsson (1998) föreslår att starkt fokusera på utvärderingen 

av själva leverantörens samverkansförmåga.  

 

Vidare finns både modeller som använder sig av någon form av betygssystem och de som inte 

gör det. Ingen litteratur som har påträffats påtalar att den ena metoden skulle vara bättre än den 

andra i ett visst fall, även om det står klart att för jämförande så är det enklare om någon form av 

betygssystem används. Litteraturen diskuterar vidare kring möjligheten att vikta ett system så 

betyg fungerar och prioriterar de kriterier som i ett visst fall väger tyngre, detta kan ses som 

intressant i fall där slutkunden kan ställa vissa specifika krav på tjänsten. 

 

Kriterierna i det tidigare delkapitlet är ordnade i tre olika kategorier beroende på vad de 

utvärderar; Leverantör, Prestation eller Produkt. Kategorin leverantör behandlar de kriterier som 

måste vara uppfyllda för att leverantören ens ska komma i fråga för leverans och utvärderar 

själva leverantörer utan att ta hänsyn till levererad tjänst eller prestation. Prestationskategorin 

innehåller kriterier för utvärdering av leverantörens prestationsförmåga, medan produktkategorin 

innehåller kriterier som utvärderar det för produkten, eller tjänsten, specifika egenskaperna. Att 

kategorin har benämnts produkt och inte tjänst är för de fall där en tjänsteleverantör levererar 

sammansatta produkter som innehåller både varu- och tjänsteleverans. 

 

Tanken med kategoriseringarna framgår när kriterierna sammansätts till en modell. De olika 

kategorierna är tänkt att fungera vid olika delar av upphandlingen, inköpet eller leveransen.  

Leverantörsdelen av modellen är en del av modellen där tanken inte är att utvärderingen ska 

göras särdeles ofta, de kriterierna är relativt de andra statiska och behandlar leverantören som 

sådan. De kriterierna är av sådan karaktär att de kan utvärderas i princip med enbart publik 

information om leverantören och kräver således knappt kontakt med leverantören för att 
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genomföras. Denna del av utvärderingsmodellen bör därför göras centralt och finnas tillgänglig 

om samtliga underleverantörer inom företaget.  

Prestationsdelen av utvärderingsmodellen bör genomföras under uppföljning av leverans och 

möjligtvis vid etablerande av ny tjänst. Mycket av denna information kommer nämligen inte 

existera förrän tjänsten till stor del redan används eller har använts.  

Produktkategorin av utvärderingsmodellen med dess kriterier har till syfte att utvärdera tjänsten 

som sådan framförallt när en ny tjänst ska tas in eftersom där utvärderas för tjänsten specifika 

egenskaper såsom pris, kvalitet och funktion. Eftersom att utvärderingen i kategorin Prestanda 

och Produkt kommer att genomföras relativt ofta, dels av de som ska utvärdera själva leveransen 

men även de som ska ta in nya tjänster, därför kommer data av denna typ att aggregeras oftare in 

till sammanställningen för varje leverantör. 

 

Anledningen att dela upp det på detta vis är att det i många fall kan vara olika kompetenser som 

kan utvärdera kriterier om Strategi och Stabilitet i jämförelse med mer tekniska kriterier som 

Funktion och Service.  

Varje kriterium för en leverantör ges betyg i skalan 0,1,2, där: 

 

0 = Uppfyller inte kraven 

1 = Uppfyller kraven 

2 = Uppfyller kraven väl 

 

Med denna modell kan en leverantör som max erhålla 28 poäng i betyg. För att avgöra om 

leverantören uppnår kraven för ett kriterium måste kriteriedefinitionen användas där det 

definieras vad det innebär att uppfylla kraven. 

På detta vis kommer det med tiden, allt eftersom att fler utvärderingar görs, aggregeras och 

leverantörerna kommer kunna få snittbetyg (eftersom att en utvärdering av Prestation t.ex. kan 

skilja sig från en tidigare, men aggregeras ändå till leverantörens snitt).  

När en upphandling eller ett inköp ska genomföras skall dessa betyg viktas mot vad som är 

viktigt i just det inköpet. Vid ett normalt inköp ska samtliga vikter vara 1. Om det däremot är på 

det viset att det ska upphandlas en tjänst där miljökravet ska väga tyngre i utvärderingen ska det 

kriteriet ges en högre vikt. Sannolikt finns det för en specifik upphandling eller inköp också en 

slutkund med specifika krav i sin tur på det köpande företaget, detta innebär att det till 

exempelvis i dialog med kundansvarig och tjänsteansvarig borde överenskommas om vilken 
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viktnyckel som ska gälla i en specifik leverans. Detta för att kunna optimera inköpet mot krav 

från kunden och den risk som företaget är villig att ta i en specifik leverans.  

 

         Fas                 Kategori     Kriterium                                Betyg     Vikt        Vägt B. 

Upphandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköp 

Leverantör Miljö    

 Säkerhet    

 Strategi    

 Stabilitet    

 Innovation    

Prestation Leverans i tid    

 Leveransledtid    

 Leverans enl. krav    

 Samverkan    

 Flexibilitet    

Produkt Kvalitet    

 Prisnivå    

 Service    

 Funktion    

 

Denna modell svarar mot de krav på enkelhet som framkom i empirin. På samma sätt är inte 

tanken med modellen att det ska ta särdeles lång tid att genomföra en utvärdering, även om vissa 

kriterier skulle det kunna spenderas omfattande tid på. Detta är helt beroende på hur grundlig 

utvärdering som önskas genomföras. På samma sätt som litteraturen förespråkar att en modell 

bör anpassas efter en situation, har denna modell anpassats dels utifrån det som finns i 

litteraturen angående betygsmodeller, men även tagit hänsyn till de mer kvalitativa modellerna 

som exempelvis leverantörsrelationsanalysen, där vissa av dessa kriterier är medtagna.  

Viktigt att poängtera är att denna modell är den modell författarna tagit fram för att tillfredsställa 

behovet som framkom i empirin på en enkel, snabb och användbart verktyg som kan användas i 

verksamheten. Poängen är dock inte att fokusera examensarbetet på utformningen av själva 

modellen, utan på de kriterier modellen innehåller, däremot blir det svårt att tillämpa kriterierna 

utan att ställa upp en modell för hur de ska användas. I nästa avsnitt finns en workshop där 

modellen, med dess kriterier, testats mot en referensgrupp för utvärdering av kriterierna och 

modellen som sådan.  
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5.4 Workshop 

En workshop genomfördes efter det att kriterier samt modell var framtagen, detta för att testa 

dess tillförlitlighet mot verkliga leverantörer. I workshopen deltog författarna till detta 

examensarbete, inköpschef, inköpskonsult samt miljö och säkerhetschef, dessa personer var de 

som efter intervjuerna påvisade stort intresse för författarnas arbete. 

 

Syftet med workshoppen var att testa om kriterierna och modellen skulle kunna användas i ett 

verkligt fall och om det skulle innebära ett stöd för verksamheten. 

 

Workshoppen inleddes med en genomgång av samtliga kriterier, varför de valts och vad tanken 

med dem är liknande den uppställning tidigare i detta kapitel. Reaktionerna på workshoppen var 

genomgående positiva till kriterierna, däremot poängterades det att det var stor skillnad i 

abstraktionsnivå mellan leverantörskriterierna och produktkriterierna, där workshopdeltagarna 

ansåg att strategikriteriet stod ut mest. Workshopdeltagarna konstaterade, precis som 

modellförslaget också säger, att leverantörskriterierna inte borde utvärderas på ”daglig basis”, 

utan snarare gås igenom samlat någon gång per år för en given leverantör.  

 

Workshopdeltagarna ansåg också det som viktigt att definitionen av kriterierna och dess 

motsvarande betygssättning var tydlig samt att tveksamheter i hur man ska utvärdera ett visst 

kriterium minimeras.  

 

Workshoppen fortsatte med en förevisning om hur utvärderingsmodellen skulle kunna användas 

på ett fiktivt fall. Fallet bestod av att en ny leverans från underleverantör skulle tas in där de 

direkt skulle leverera mot slutkund. I fallet antogs att aggregerad data redan fanns för 

Leverantörskriterierna och Prestationskriterierna eftersom att båda aktuella leverantörerna hade 

använts sedan tidigare. Exemplets syfte var att påvisa hur viktningskurvan skulle kunna påverka 

utfallet av valet av två, om man ser till ren betygssättning, likvärdiga underleverantörer. I denna 

fiktiva leverans ställdes höga krav på miljöcertifiering vilket gjorde att det viktade betyget för en 

av leverantörerna blev högre än den andra, trots att de innan viktning hade samma betyg. 

 

Tanken med detta gillades av workshopdeltagarna, men de ansåg att det var för komplext med 

den viktningsmodell som föreslagits, dvs. en viktning i steg om 0,1 från 0 till 2. De ansåg snarare 
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att viktningen skulle vara i steg om heltal, exempelvis: 1 inte viktigt, 2 viktigt och 3 mycket 

viktigt, detta för att undvika förvirring. 

 

Vidare ansåg de att viktning inte var kritiskt i början av användandet av modellen, att utvärdera 

leverantörerna enligt en standardiserad modell och uppmärksamma de leverantörer som inte 

håller måttet i vissa leveranser skulle enligt workshopdeltagarna vara en stor förbättring mot 

nuvarande situation, de menade dock att viktade betyg och jämförelser skulle vara mer intressant 

att göra vid specifika upphandlingar när modellen redan har varit i bruk. 

 

På det hela taget ansågs det av workshopdeltagarna att de kriterier som tagits fram täckte in 

större delen av de områden som behöver utvärderas, men att modellen som sådan kräver fler 

delar för att kunna användas nämligen processer och utpekat ansvar för att det genomförs, något 

som inte tagits hänsyn till i detta arbete.  
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6 Diskussion och slutsatser 

 

I följande kapitel redovisas de slutsatser som har dragits under detta examensarbete, det tas även 

upp en diskussion om rådande situation på företaget. Avslutningsvis lyfts på vilket sätt arbetet 

har bidragit till den akademiska utvecklingen samt redovisas förslag till vidare undersökning och 

rekommendationer till företaget. 

 

6.1 Diskussion kring situationen på företaget 

 

På företaget råder en komplicerad situation, det finns ingen som är ägare av inköpsansvaret. 

Detta leder till att ingen tar totalansvar för inköp, vilket resulterar i att inget ansvar heller tas för 

att utveckla gemensamma processer och arbeta mot en centraliserad verksamhet som kan vara en 

stödfunktion till de andra avdelningarna. 

Den inköpsavdelning som finns är lokaliserad långt ner i företagsstrukturen, vilket leder till att 

olika avdelningar genomför egna inköp utan att konsultera inköpsavdelningen.  

 

Ett överhängande ansvar bör läggas långt upp i företagsstrukturen och att ledning uppifrån 

instiftar att användning av en gemensam modell för utvärdering bör användas av samtliga. Även 

vilka kriterier som skall vara gemensamma för hela företaget bör komma från en ledande 

position, detta för att samtliga skall kunna ta åt sig arbetssättet och genomföra utvärdering på 

liknande sätt. Detta kommer resultera i att det är enklare att utvärdera ens leverantörer mot 

varandra, då de är vägda mot samma kriterier enligt samma modell. 

 

Företaget har en utvecklad inköpsprocess, men det är få som känner till den och använder den. I 

processen finns även en underprocess för utvärdering av leverantörer, dock innehåller den ej 

några kriterier förutom en mindre förhållning till miljöaspekter. Det finns inga lagrade 

utvärderingar eller möjlighet till att jämföra olika företag sedan tidigare, här kommer den modell 

till användning som har utvecklats utifrån de kriterierna som framtagits i detta arbete. 

Företaget bör inse på koncernnivå att inköpsavdelningen kanske borde ha en mer centraliserad 

roll och ett större mandat än de andra avdelningarna när det gäller inköp. De olika avdelningarna 

verkar dock ej vilja släppa sin kontakt med leverantörerna då de enklare kan välja de produkter 

de vill arbeta med utan att genomföra utvärderingar, vilket i slutändan kan bli mer och mer 

kostsamt för företaget. Det verkar som att det finns en medvetenhet om detta men ingen vill 
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släppa sitt mandat att helt själva styra sina inköp. Att använda en gemensam modell är trots detta 

ingen omöjlighet, däremot kräver det att modellen kommuniceras internt samt att den blir ett 

krav för att genomföra inköp.  

 

6.2 Slutsats 

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka vilka kriterier som behövs för att utvärdera en 

leverantörs professionella tjänster samt hur dessa kriterier bör användas. 

 

När det kommer till utvärdering av tjänster kan själva utvärderingen som sådan delas in i tre 

olika kategorier. Delskriterier som utvärderar leverantören, dvs. inte påverkat av vilket typ av 

tjänst eller hur tjänsten levereras, kallat i detta arbete för Leverantörskriterier. Den andra 

kategorin av kriterier är sådana som utvärderar leveransen av tjänsten och betecknas i detta 

examensarbete för Prestationskriterier. Den sista kategorin av kriterier utvärderar tjänsten som 

sådan och har i detta arbete benämnts Produktkriterier.  

 

Anledningen till att dela in kriterierna på detta sätt är just som nämnt ovan att särskilja dem 

beroende på vad de faktiskt utvärderar. I en tjänsteleverans är samtliga kategorier av kriterier lika 

viktiga, men de utvärderar olika aspekter och olika tidpunkter i själva leveransen.  

 

På det hela taget kan sägas att kvalitativa aspekter, som service, samverkan och långsiktiga 

strategier hos leverantören i mångt och mycket kan anses vara viktigare att utvärdera när det rör 

sig om tjänsteleverans. Anledningen till detta tycks vara att professionella tjänster, som oftast är 

tjänster av mer komplex typ, bygger på en strategisk passform mellan leverantör, köpande 

företag och slutkund som i mångt och mycket kräver en god samverkan för att anses fungera bra. 

D.v.s. värderealiseringen i en leverans är ofta beroende av hur väl samverkan fungerar i 

leveransen.  

Kriterierna är sammanställda i en matris med definition och identifierat behov i tabell 5. 
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Tabell 5 Matris med sammanställning av kriterier med behov i fallstudie 

Kriterier  Definition Tillfredställer identifierat behov i 

fallstudie 

Miljö Säkerställa att leverantören uppfyller 

kraven som ställs på miljöhantering, 

ofta enligt gällande certifiering.  

Behovet av att leverantörerna i 

många fall måste uppfylla gällande 

miljöstandarder.  

 

Säkerhet Säkerställa att leverantören uppfyller 

kraven som ställs på 

informationssäkerhetshantering, ofta 

enligt gällande certifiering. 

Behovet av att leverantörerna i 

många fall måste uppfylla gällande 

säkerhetsstandarder.  

Strategi Säkerställa att leverantören har en 

strategi som är kompatibel med det 

köpande företaget.  

Behovet av att arbeta med 

leverantörer som har en kompatibel 

strategi och uppmärksamma om en 

leverantör exempelvis börjar 

konkurrera om samma kunder.  

Stabilitet Säkerställa att leverantören har 

ekonomisk stabilitet 

Behovet av att arbeta med 

leverantörer som kan leverera under 

längre tid ställer krav på ekonomisk 

stabilitet.  

Innovation Säkerställa att leverantören har 

möjlighet att utvecklas med tekniken. 

Behovet av att arbeta med 

leverantörer som följer med i den 

snabba teknikutveckling som sker 

på området och svara på de nya 

krav som uppstår av det.  

Leverans i tid Säkerställa att leverantören kan 

leverera i tid. 

Behovet av att ha en leverantör som 

hålla det den lovar i termer av 

leveranstid. 

Leveransledtid Säkerställa att leverantören har en 

önskvärt låg tid mellan beställning 

och leverans 

Behovet av att leverantören kan 

hålla en rimligt kort tid mellan 

beställning och leverans.  

Leverans enligt krav Säkerställa att leverantören levererar 

enligt de uppställda kraven för 

leveransen. 

Behov av att leveransen håller de 

uppställda kraven, kommer generera 

tidsförlust eller kostnad annars, 

länkat till samverkan.  

Samverkan Leverantörens förmåga att samverka Behovet av att kunna reda ut 
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Kriterier  Definition Tillfredställer identifierat behov i 

fallstudie 

kring tjänsternas utformning. problem och utvecklas med 

leverantören, ”fungera kemiskt”. 

Flexibilitet Leverantörens förmåga att förändra 

tjänsten samt svara på förändringar i 

avtal. 

Behovet av att kunna hänga med i 

teknikutvecklingen ställer krav på 

att kunna förändra avtal och 

leveranser under kontraktstid. 

Kvalitet Produktens tekniska kvalitet Behovet för tekniksidan av inköp att 

kunna utvärdera en produkts 

kvalitet 

Prisnivå Produktens prisnivå Behovet av att kunna jämföra olika 

produkters prisnivå med varandra.  

Service Produktens relaterade service Behovet av att kunna utvärdera om 

produkten har tillräcklig service 

knuten till sig. 

Funktion Produktens tekniska funktionalitet Behovet av att kunna utvärdera att 

produktens tekniska funktionalitet 

är tillräcklig. 

 

Den föreslagna modellen för betygssättning och utvärdering: 

     Fas                             Kategori          Kriterium                                 Betyg    Vikt       Vägt B. 

Upphandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköp 

Leverantör Miljö    

 Säkerhet    

 Strategi    

 Stabilitet    

 Innovation    

Prestation Leverans i tid    

 Leveransledtid    

 Leverans enl. krav    

 Samverkan    

 Flexibilitet    

Produkt Kvalitet    

 Prisnivå    

 Service    

 Funktion    
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Modellen är ett förslag baserat dels på den litteraturgenomgång som gjorts på området, men i 

samklang med de behov som identifierades i fallstudien nämligen; enkelhet, snabbhet och 

korrekthet. Modellen ska således användas med betyg och en vägning av betygen i förhållande 

till hur viktigt just detta kriterium är i en specifik leverans. På detta sätt kan ett kriterie som är 

särdeles viktigt prioriteras i en viss leverans. Denna modell är ett bidrag till den akademiska 

litteratur som finns inom området, för att enklare kunna utvärdera professionella tjänster. 

 

6.3 Vidare undersökning 

 

Ett förslag till vidarearbete skulle vara att använda kriterierna under en längre tid för att 

genomföra faktiska utvärderingar av leverantörer. På detta sätt skulle data kunna aggregeras och 

på vis praktiskt kunna användas för att använda modellen som stöd vid inköp av en ny tjänst.  

 

En annan intressant vidarearbetning skulle vara att jämföra denna modell med andra 

utvärderingsmodeller och kriterier för att kartlägga de skillnader och likheter som skulle kunna 

finnas. På detta vis skulle svaga punkter i modellen kunna hittas och identifieras.  

 

Ett annat intressant område att studera skulle vara att se på hur maktförhållanden kring inköp ser 

ut i organisationer. I detta arbete blev det väldigt tydligt att det egna inköpsanvaret (och 

rättigheten) är en del som inte gärna lämnas till någon annan del, det är förvånande att samma 

organisation som vill ha verktyg och processer samtidigt inte vill känna sig låsta till desamma.  

 

6.4 Rekommendationer till företaget 

 Bör organisera inköpsavdelningen på en högre nivå i företaget för att det tydligt skall 

framgå att det är en organisationsstödjande funktion. 

 Bör strukturera arbetssätten till att inköpsavdelningen och dess processer (och 

utvärderingsmodell) måste användas för samtliga inköp i företaget. 

 Formalisera inköpsavdelningens mandat till att vara den enda enheten i organisationen 

som får göra inköp. 

 Bör tillse att inköp är en aktiv process i samtliga förvärv och nya kundmöjligheter. 

 Arbeta enligt de redan etablerade formella processer – undvik omorganisationer och nya 

processer men stöd dem med användbara verktyg och modeller.  
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7 Terminologi 

 

AHP – “Analytic Hierarchy Process” Analytiska hierarkiprocessen 

 

ANP – ”Analytic Network Process” Analytisk nätverksprocess 

 

CBR – ”Case Based Reasoning” Fallstudiebaserat resonemang 

 

CSR – ”Corporate Social Responsibility” Ansvarsfullt företagande 

 

DEA – ”Data Envelopment Analysis” Data analys 

 

GA – ”Generic Algorithm” Generisk algoritm 

 

ISO – ”International Standard Organisation” Internationella standard organisationen 

 

IT – ”Information technology” Informations teknologi 

 

ITIL – ”Information Technology Infrastructure Library” Informations teknologiskt 

infrastruktursbibliotek 

 

JIT – ”Just In Time” Leverans vid precis rätt tidpunkt 

 

MCDM – ”Multi Criteria Decision Making” Beslutsfattande med flera kriterier som 

informationskälla 

 

SLA – ”Service Level Agreement” Servicenivåavtal 

 

SMART – ”Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology” Flerattributs rankings teknik 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 Frågemall 

 

 Finns det en process för att utvärdera leverantörer inom tjänster? 

o (om inte) Hur skulle ni vil att en process skulle se ut? 

o Hur ser processen ut för utvärdering av leverantörer idag? 

o Är det en standardiserad process som används av hela företaget?  

o Fungerar den, kan den göras bättre? 

 

 Är det vanligt att standardiserade utvärderingsmetoder används? 

 

 Finns det en process för val av leverantörer? 

o (om inte) Hur skulle ni vilja att den såg ut? 

o Hur skulle ni vilja utvärdera leverantörer? 

o På vilken strategisk nivå tas beslutet om att ta in en ny leverantör eller inte? 

o Vilka utvärderingskriterier finns med i processen? 

 (om inga finns) Vilka kriterier tycker ni den bör innehålla? 

 Tycker ni att det saknas några kriterier? 

 Är några kriterier onödiga? 

 

 Utvärderas leverantörer efter levererad tjänst? 

o (om inte) Hur borde de utvärderas? 

o Hur? 

 

 Utvärderas leverantörer under leverans av tjänsten? 

o (om inte) Hur borde de utvärderas? 

o Hur? 

 

 Hur många tjänsteleverantörer har EDB idag? 

 

 Av EDB’s totala kostnadsmassa, hur mycket kan höröras till leverantörskostnader för 

tjänster? 
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