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INKÖPSSTRATEGIER  
Oavsett om man som företag värderar pris, kvalité, service eller långvariga 
relationer högst så finns anledning att då och då se över hur man köper in 
material, produkter och tjänster. Troligen finns förbättringar att göra i såväl det 
strategiska inköpsarbetet (där man handlar upp och knyter samarbetsavtal) som 
vid de mer operativa inköpen som sker i den dagliga verksamheten.  
 

I denna översyn kan vi dela in olika typer av inköp i olika kategorier. På så sätt 
kan vi ha olika inköpsstrategier för olika ändamål. Vid vissa typer av inköp kan vi 
exempelvis värdera service och tillgänglighet högt och i andra typer av inköp 
välja att fokusera på låga priser eller kvalité. Detta kan hjälpa oss att fokusera på 
rätt saker, hitta kostnadsbesparingar och reducera risker och sårbarhet i 
leverantörsleden. Det kan även vara strategiskt viktigt att se över inköp, 
prisnivåer, flexibilitet och leverantörsrisker i samband med vikande konjunktur. 
 
KRALJICS MATRIS 
För de som vill skapa en smart inköpsstrategi kan Kraljics matris (1983) vara till 
stor hjälp. Matrisen fungerar som ett analysverktyg och en modell för 
fastställande av en strategi för olika inköpskategorier, allt från material, 
transporter och verktyg till legoarbeten och administrativa tjänster. Modellen kan 
även användas för att kategorisera våra olika leverantörer för att tydligare se hur 
vi ska hantera dem mer effektivt, göra oss av med dem eller fördjupa samarbetet. 
Givetvis väger man i praktiken in relationer, historik och i vissa fall släktband vid 
val av leverantörer. Men denna modell hjälper oss att mer krasst och rationellt 
utvärdera vad som fungerar idag och hur vi kan utarbeta mer effektiva strategier 
för olika inköpskategorier och sortiment. 
 
 

På matrisens ena axel graderas leverantörens (eller 
inköpskategorins) betydelse för vår verksamhet, vår 
kostnadsbas och vårt finansiella resultat. 

 

 

 
 
.  
 
 
 
 
 
 
På den andra axeln värderar 
man leverantörsmarknadens 
försörjningsrisk. Det handlar 
om produktens/tjänstens 
komplexitet och leverantörens 
bedömda sårbarhet. 
 

 

Slår man samman dessa parametrar bildas 4 fält där man kan lyfta in olika 
inköpskategorier och våra olika leverantörer, utvärdera hur man kan förbättra det 
som redan fungerar bra och tydliggöra nödvändiga förändringar och åtgärder. 
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STRATEGIER 
 

Leverantör  Beskrivning  Strategi 
     
Standard  Enkelt, standardiserat och 

låg effekt på resultat 
 Förenkla, effektivisera eller 

outsourca 

     
Hävstång 
 

 Enkla produkter men stor 
påverkan på resultat 

 Konkurrens, prispress, jobba 
aktivt 

     
Flaskhals 
 

 Komplexa leveranser men 
låg ekonomisk betydelse 

 Riskanalys, back-up-plan, se 
över alternativ 

     
Strategiska 
 

 Kritiska leveranser med 
stor påverkan på resultat  

 Fördjupat samarbete och 
partnerskap, överväg uppköp 

 
STANDARDLEVERANTÖRER 
Här finner vi leverantörer som tillför enkla, standardiserade produkter och tjänster 
som är lätta att köpa in och som också har en relativt liten effekt på det finansiella 
resultatet. Lämplig strategi:  
 

• Skapa en effektiv orderhantering, reducera administrations- och 
logistikkostnader (beställning, bekräftelse, fakturering, materialhantering, 
kvalitetskontroll, lager/förråd) 
 

• Reducera antalet leverantörer – ge ökat leveransinnehåll och omfattning 
till några få 

 

• Sträva efter standardisering, använd beprövat eller leverantörens 
standardtillvägagångssätt 

 

• Reducera transaktionskostnader genom ökad användning av e-handel 
 

• Använd andras avtal 
 

• Överväg att outsourca hela tjänsten 
 
HÄVSTÅNGSLEVERANTÖRER 
Dessa leverantörer tillför produkter och tjänster utgör stor betydelse för vår 
verksamhet och vårt finansiella resultat. Samtidigt handlar det om relativt enkla 
och standardiserade produkter, det är relativt lätt att byta leverantör och det finns 
många att välja på. Lämplig strategi: 
 

• Huvudfokus bör vara att maximera konkurrensen och pressa priser 
 

• Det är klokt att rensa i sortimentet så vi kan köpa större volymer och färre 
varianter 

 

• Köpsamordning med andra enheter (ex. inom koncernen) för maximal 
förhandlingsstyrka 

 

• Reducera antalet leverantörer, dock minimum två 
 

• Sök en mix av långa kontrakt och möjlighet att köpa vid sidan av  
 

• Följ noggrant pris- och indexutveckling 
 

• Ändra volymer och våga byt leverantör för att maximera konkurrensen 
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FLASKHALSLEVERANTÖRER 
Här finner vi mer komplexa produkter och tjänster som endast kan köpas från ett 
fåtal leverantörer eller att deras leverans bedöms vara opålitlig (hög sårbarhet). 
Samtidigt gäller det produkter och tjänster som utgör en relativt liten del av vår 
kostnadsbas och har låg effekt på våra finansiella resultat. Lämplig strategi: 
 

• På kort sikt kan det vara klokt att bygga upp säkerhetslager och upprätta 
backup-planer 
 

• Huvudfokus bör sedan vara att säkerställa leveranssäkerheten ex. 
genom volymsäkringsavtal 

 

• Gör riskanalyser oftare än vanligt och var mer uppmärksam på 
leveransavvikelser 

 

• Leta förslag på lösningar för hur dessa produkter kan ersättas med andra 
alternativ 

 

• Ett alternativ kan vara att köpa upp denna leverantör eller ev. patent på 
de aktuella produkterna 

 
 
STRATEGISKA LEVERANTÖRER 
Dessa leverantörer tillför kritiska produkter som är avgörande för våra 
slutleveranser. De karaktäriseras av hög tillförselrisk orsakad av begränsad 
tillgång eller osäker leverans samtidigt som det utgör en betydande del av vår 
kostnadsbas och effekten är stor på det finansiella resultatet. 
Lämplig strategi:  
 

• Fokusera mer på totalkostnaden och utveckla leverantörens totala 
värdebidrag  
 

• Nyckeln är att skapa ett ömsesidigt förtroende och en win-win i affären 
 

• Fördjupa samarbeten och satsa på att bygga nära relationer, allianser 
och partnerskap 

 

• Bjud in dessa leverantörer tidigt i projektplanering, konstruktions- och 
anbudsarbete 

 

• Ta med leverantören i produkt-/marknadsutveckling för att dela på 
kostnader (risk) 

 

• Driv gemensamma projekt, dela på kompetens och ha ett öppet 
informationsutbyte 

 

• Överväg att köp eller fusion med aktuella strategiska leverantörer 
 
 
 


