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Varför kategoristyrning?
• Samla volymer
– Internt (+ Externt)

• Samla kunskap
– Marknaden och faktorer som styr marknaden
– Intern kompetens samlas

• Strategi

Ger snabb effekt i
verksamheten och
kopplar
inköpsorganisationen
till kärnverksamheten.

– Adderar värde > organisationens strategi och mål
– Guidar/styr inköpsbeslut/upphandlingar och
inköpsarbetet med leverantörer
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Analysera inköpsportföljen
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Category
Sub Category

Sorterar in
leverantörer i rätt
prioritet för att
fokusera resurser på
rätt upphandling

Strategic
security
segment

Low
Low
High
Risk of exposure
(availability, cost, quality, technological complexity)
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Kategoriarbete

Inköpsaffärsstyrning

Strategiskt
3‐5 år

En modell för
strategisk
inköpsstyrning

Taktiskt
Business case/Upphandling
1‐3 år

Operativt
Löpande köp/avrop
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Summering
• Kategori arbetet ska baseras på företagets strategi och
addera värde samt ge kostnadssänkningar
• Se till att datakvalitet finns och utvecklas för att stötta
transparent och hållbart kategoriarbete
• Använd utvalda huvudleverantörer till utvecklingsprojekt
som stöttar företagets strategi
• Fragmenterat till gemensam strategi tar tid – prioritera de
kategorier, som snabbt ger resultat
• Sälja kategoriarbetet och revidera kategoristrategierna i
rätta forum
• Visa på den riskminimering som kategoriarbetet ger

Att göra rätt från
början spar tid och
resurser.
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Inköpsanalys på detaljnivå genererar bättre affärer
VAD ÄR ETT KORREKT INKÖP?
intern compliance

Ja

Ännu bättre

Ja

Köper vi hos den riktiga
leverantören
(avtalsleverantören)?

Metoden Inköpsanalys visar utfall
på olika nivåer i organisationen:
‐ Rätt leverantör?
‐ Rätt vara/tjänst?
‐ Prisförhandlad tjänst eller
vara?
‐ Rätt pris enligt avtal?

2.

Ett stöd tydliggöra effekterna av
inköpsarbetet och stöd för en
ökad avtalstrohet

3.

Simuleringsmöjligheter som kan
visa effekten av ”mer korrekta
inköp” per leverantör kopplat till t
ex organisations‐enhet, inköpare
/avropare

4.

Ett underlag för prioritering av
inköpsorganisationens
förändringsresa

extern compliance

Perfekt

Riktigt bra

Bra

1.

Ja

Köper vi rätt typ av varor
hos avtalsleverantören?

Ja

Betalar vi rätt pris?

Köper vi de varor som vi
har skarpa priser på
(avtalsvaror)?
Nej
Nej
Inte konkurrenskraftiga priser

Nej
Inte konkurrenskraftiga priser

Dåliga avtalsvillkor

Inte konkurrenskraftiga priser

Dåliga avtalsvillkor

Avtalsbrott

Inte konkurrenskraftiga priser

Dåliga avtalsvillkor

Avtalsbrott

Ej e-handel

Dåliga avtalsvillkor

Avtalsbrott

Ej e-handel

Större transaktionskostnader

Avtalsbrott

Ej e-handel

Större transaktionskostnader

Ej e-handel

Större transaktionskostnader

Nej

Större transaktionskostnader

Andreas
Olivin

Spendby

Exitia.
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