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Abstract 

Purpose – The purpose of this report is to examine the challenges that exist in the 
purchasing process in companies with a customer order-driven manufacturing and 
how these challenges can be managed to achieve greater efficiency. 

Background - A company with a customer order-driven manufacturing is 
characterized by inaccessible buffers and inventory that can capture the variations 
and imperfections of the material flow. This leads to a number of challenges for a 
purchasing process as it is the process that regulates the flow of material. 

Metholodgy – To meet the purpose of the report a case study has been 
conducted in collaboration with Lidan Marine in Lidköping. Through 
observations and interviews within the case study, empirical data has been 
collected in order to compare and analyze it with the theoretical framework of the 
study. Based on this analysis the findings of the report were generated. 

Findings – Based on the empirical data and literature five challenges has been 
identified. These challenges are found throughout the entire purchasing process 
and are intensified in the absence of buffers. The identified challenges are; lack of 
communication, optimistic time assessment, unclear work process, time constraint 
and indistinct purchase planning. The report also presents approaches for 
addressing the challenges identified in order to achieve greater efficiency and, in 
turn, increased success for a company with a customer order-driven 
manufacturing. 

Conclusion - The authors believe that the basis of the case studys challenges is 
the lack of a holistic perspective. By obtaining an overall perspective, employees 
can see how the company's processes associats with each other. This would lead 
to a better understanding of various approaches and how these affect the 
company as a whole. 

Implications - The challenges identified are derived from a purchasing process 
perspective in a business with a customer order-driven manufacturing. The study 
focuses on a selected case study and it could therefore be other challenges that 
need to be investigated at other companies. However, the company must obtain 
an overall perspective before action can be taken.  

Keywords - customer order decoupling point, purchasing process, supply chain 
management, effective, process 



Sammanfattning 

 

 

Sammanfattning 

Syfte- Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar som finns inom 
inköpsprocessen i företag med en kundorderdriven tillverkning och hur dessa 
utmaningar kan hanteras för att uppnå ökad effektivitet. 
 
Metod och genomförande – För att uppfylla syftet har en fallstudie på Lidan 
Marine i Lidköping utförts. Genom observationer och intervjuer på fallföretaget 
har empiri samlats in för att parallellt analyserats med studiens teoretiska ramverk. 
Utifrån en analys har sedan studiens resultat utformats.   
 
Bakgrund – Ett företag med en kundorderdriven tillverkning kännetecknas av 
otillgängliga buffertar och lager som kan fånga upp variationer och brister i 
materialflödet. Detta medför i sin tur en rad utmaningar för en inköpsprocess 
eftersom det är den process som tar beslut om hur materialflödet styrs.  
 
Resultat – Utifrån insamlad empiri och litteratur har fem utmaningar identifierats. 
Dessa utmaningar återfinns genom hela inköpsprocessen och intensifieras i och 
med avsaknaden av buffertar. De identifierade utmaningarna är; bristande 
kommunikation, optimistisk tidsbedömning, otydlig arbetsprocess, tidspress och 
otydlig inköpsplanering. I resultatet presenteras även tillvägagångssätt för att 
hantera utmaningarna för att på så sätt uppnå ökad effektivitet och i sin tur, ökad 
framgång för företag med en kundorderdriven tillverkning. 
 
Slutsatser – Författarna anser att grunden till fallföretagets utmaningar är 
avsaknaden av ett helhetsperspektiv. Genom att erhålla ett helhetsperspektiv kan 
medarbetarna se hur alla företagets processer hänger samman. Vilket i sin tur 
skulle leda till en ökad förståelse för olika tillvägagångssätt för att hantera 
processers aktiviteter och hur dessa påverkar företaget som helhet.  
 

Implikationer – De identifierade utmaningarna är endast framtagna ur ett 
inköpsprocessperspektiv i ett företag med en kundorderdriven tillverkning. 
Studien fokuserar på ett utvalt fallföretag och det kan således finnas andra 
utmaningar som måste undersökas på andra företag. Dock måste företaget erhålla 
ett helhetsperspektiv innan åtgärder kan vidtas. 

 
Nyckelord – kundorderpunkt, inköpsprocess, supply chain management, effektiv, 
process  
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1 Introduktion 

I följande kapitel skildras bakgrund och problembeskrivning till studien. Utifrån dessa 
förutsättningar introduceras syfte och frågeställningar som ligger till grund för studien. Detta följs 
av avgränsningar som redogör för studiens fokusområden. Avslutningsvis beskrivs författarnas 
upplägg på studien i ett dispositionsavsnitt. 

 

1.1 Bakgrund 

Tillverkande företag står idag inför en utveckling mot en allt mer global marknad. 
En ökad konkurrens, utökade produktsortiment samt allt kortare 
produktlivscykler ställer högre krav på verksamhetens förmåga att besvara 
marknadens förväntningar. I takt med utvecklingen av marknadens krav, ökar 
vikten av ett effektivt produktionssystem som kan besvara efterfrågan. I och med 
denna utveckling har valet om ett företag ska tillverka mot kundorder 
(kundorderdriven tillverkning) eller mot lager (prognosdriven tillverkning) fått en 
allt större betydelse  (Olhager, 2003) eftersom det hjälper företag att locka kunden 
utifrån kundens behov. 

Huruvida tillverkning sker mot kundorder eller lager bestäms utifrån kundorder-
punktens placering. Weele (2012) definierar kundorderpunkten som den punkt där 
produktionsorder blir kundspecifika. Aktiviteterna nedströms kundorderpunkten 
är kundorderdrivna medan aktiviteterna uppströms kundorderpunkten är 
prognosdrivna. Ju tidigare i flödet ett företag kan tillverka mot kundorder, desto 
säkrare är det slutgiltiga behovet och företaget kan på så sätt förlita sig mindre på 
osäkra prognoser. Beroende på vart i flödet kundorderpunkten är placerad talas 
det om fyra olika tillverkningsstrategier, dessa illustreras i Figur 1 (Lumsden, 
2012).  

 

Figur 1. Placering av kundorderpunkt utefter olika tillverkningsstrategier (Lumsden, 2012) 
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 Tillverkning mot lager: Kundorderpunkten ligger efter slutproduktnivå i 

produktstrukturen1 vilket innebär att vid en inkommande order plockas 

produkten från ett befintligt färdigvarulager. 

 Montering mot kundorder: Kundorderpunkten ligger på strukturnivå, 

strax under slutprodukten vilket innebär att vid en inkommande kundorder 

monteras lagerhållna standardprodukter ihop till en slutprodukt.  

 Konstruktion mot kundorder: Kundorderpunkten ligger långt ner i 

produktstrukturen vilket innebär att produkten i större eller mindre 

utsträckning utformas utefter kundorder. Tillverkningsförberedelse, 

anskaffning av material samt tillverkning styrs både tidsmässigt och 

innehållsmässigt efter mottagen kundorder. 

 Tillverkning mot kundorder: Kundorderpunkten ligger högre upp i 

produktstrukturen i jämförelse med föregående tillverkningsstrategi. I 

denna strategi är produkterna ofta helt konstruerade och 

tillverkningsförberedda innan erhållen kundorder. På så sätt sker oftast en 

stor del av materialanskaffningen och detalj- och 

halvfabrikatstillverkningen utan koppling till mottagen kundorder.  

När företag fattar ett beslut om vilken av de ovanstående tillverkningsstrategierna 
de ska använda får det konsekvenser på ett företags materialflöde (Weele, 2012). 
Om företaget väljer en prognosdriven tillverkning bildas stora lager och företaget 
binder på så sätt kapital. Vid prognosdriven tillverkning erbjuds kunden korta 
ledtider men kan dock inte erbjuda kundanpassade produkter. Om ett företag 
däremot väljer en kundorderdriven tillverkning som tillverkningsstrategi kan de 
erbjuda kunden kundanpassade produkter utefter kundens önskemål (Jonsson, 
2005). Enligt Weele (2012) skapas en projektliknande utformning vid 
kundorderdriven tillverkning där en unik plan för varje specifik kundorder 
fastställs. På så sätt är lagerverksamheten begränsad med tanke på att varje 
komponent är specifik för kundordern och det är svårt att prognostisera innan. 
Enligt Jodlbauer (2008) väljer många företag idag att gå mot en mer 
kundorderdriven tillverkning. Konsekvensen vid val av en kundorderdriven 
tillverkning blir att variationer och brister i materialflödet inte fångas upp då 
buffertar och lager oftast saknas. Inköpsprocessen är den process som tar beslut 
om materialflödet och på vilket sätt detta styrs, alltså beslut kring vilken kvantitet 
samt vid vilken tidpunkt materialet bör anlända till företaget (Jonsson, 2005). I och 
med detta beslutsfattande kommer denna process få en avgörande roll för 
materialflödet (Jodlbauer, 2008). 

  

                                              

1 En produktstruktur visar hur en produkt är uppbyggd av ingående komponenter och råmaterial (Jonsson, 
2011) 
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1.2 Problembeskrivning 

I en kundorderdriven tillverkning kan antingen material köpas in för varje specifik 
kundorder eller finnas tillgängligt i ett råvarulager. Dock påbörjas inte produktion 
av produkten förrän verksamheten mottagit en kundorder. Förutom det i vissa fall 
tillgängliga råvarulagret karakteriseras en kundorderdriven tillverkning av 
avsaknaden av tillgängliga buffertar som kan fånga upp brister och variationer i 
materialflödet. Konsekvensen av avsaknaden av buffertar påverkar hela material-
kedjan och därmed även hela flödeskedjan. Material måste följaktligen anlända till 
en försörjningskedjas alla steg i rätt tid, rätt kvantitet samt rätt kvalitet för att inget 
produktionsavsnitt ska bli stillastående. Följden av en stillastående produktion kan 
resultera i förlorade intäkter eftersom ingen försäljning sker, det kan även generera 
att ledtiden till kund blir förlängd. Inköpsprocessen har här en avgörande roll att 
förse flödet med material som uppfyller dessa krav, exempelvis ska 
inköpsprocessen identifiera en leverantör som uppfyller kraven om att leverera i 
rätt tid, rätt kvantitet och rätt kvalitet. (Jonsson, 2005). 

Buffertar fungerar även som ett skyddsnät för att fånga upp variationer i efterfrågan. 
Enligt Lysons (2012) kan en ojämn efterfrågan resultera i ett ojämnt materialflöde, 
något som en tillgänglig buffert kan fånga upp. Företag med en kundorderdriven 
tillverkning har, med hänsyn till avsaknaden av dessa buffertar, begränsad 
möjlighet att jämna ut sitt materialflöde. Det är både materialflödet inom 
produktion samt materialflödet in till företaget som påverkas. Ett ojämnt ingående 
materialflöde kan medföra att godsmottagningen inte alla gånger har den kapacitet 
som behövs för att ta emot de inkommande komponenterna (Jonsson, 2005). 
Vidare hävdar Lysons (2012) att ett ojämnt materialflöde inom produktionen 
medför ett ojämnt kapacitetsutnyttjande av maskiner vilket i sin tur resulterar i 
oönskade lagerbildningar framför maskiner som även kommer leda till en högre 
kapitalbildning. Inköpsprocessens roll i detta blir att i största mån försöka jämna 
ut flödet av ingående material som direkt även påverkar materialflödet inom 
produktion. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Inköpsprocessen har en betydande roll i företag med kundorderdriven tillverkning 
på grund av de konsekvenser som uppstår till följd av brister i materialflödet. 
Problematiken hänger samman med saknaden av buffertar som kan fånga upp 
brister och variationer. Brister i inköpsprocessen kan påverka avtalade ledtider till 
kund vilket kan bidra till en missnöjd kund då produkterna inte levereras på utsatt 
tid. Syftet med denna studie är därför: 

”Att undersöka vilka utmaningar som finns inom inköpsprocessen i företag med en 
kundorderdriven tillverkning och hur dessa utmaningar kan hanteras för att uppnå ökad 

effektivitet” 

För att kunna urskilja viktiga utveckling- och effektiviseringsmöjligheter inom en 
inköpsprocess måste först en identifiering av potentiella utmaningar utföras. Det 
leder fram till studiens första frågeställning: 
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1. Vilka utmaningar kan identifieras inom inköpsprocessen i ett företag med 

en kundorderdriven tillverkning? 

För att en inköpsprocess i ett företag med en kundorderdriven tillverkning ska 
uppnå maximal effektivitet måste de identifierade utmaningarna studeras mer 
djupgående för att sedan hanteras. Detta leder till studiens andra frågeställning: 

2. Hur kan dessa utmaningar inom inköpsprocessen i ett företag med en 

kundorderdriven tillverkning hanteras för ökad effektivitet? 

För att besvara studiens syfte och dessa frågeställningar kommer en fallstudie 
utföras och empiri samlas in. 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Målet med studien är att granska inköpsprocessen i ett företag med en 
kundorderdriven tillverkning för att utveckla och effektivisera denna. För att 
uppfylla målet kommer studien undersöka hur denna typ av företag kan utveckla 
och förbättra sina processer inom inköpsområdet. Enligt Sörqvist (2012) kan en 
förbättringsprocess delas in i fyra steg; identifiera, lösa, genomföra samt 
underhålla. Studien kommer enbart fokusera på stegen identifiera och lösa, där ett 
problem identifieras för att sedan ta fram lösningsförslag för att hantera det, 
eftersom de två följande processteg kräver en större tidsram och kräver oftast mer 
fysiska handlingar av företaget (Figur 2).  

 

Figur 2. Förbättringsprocessen (Sörqvist, 2012) 

Studien utesluter extern kontakt med kunder och leverantörer. Avgränsningen 
grundar sig i att författarna anser att ett företag bör arbeta med sina interna 
processer innan de kan utvidga sitt förbättringsarbete och fokusera på de externa 
processerna. 

1.5 Disposition 

Studien har strukturerats upp utefter sex kapitel. Det inledande kapitlet syftar till 
att ge läsaren en bakgrund till det valda problemområdet och därmed en tydlig 
övergång till valt syfte och valda frågeställningar. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av studiens omgång och avgränsningar. I kapitel två presenteras de 
metoder som författarna använt sig av för att uppnå studiens syfte. Metoderna 
avser tillvägagångssätt för insamling av empiri samt hur författarna har analyserat 
den insamlade datan. Kapitlet följs av ett teoretiskt ramverk där använda teorier 
och begrepp presenteras vilket har utgjort grunden för studiens resultat. Kapitel 
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fyra omfattar en inledande företagsbeskrivning av fallföretaget, följt av den 
insamlade empirin i form av en processkartläggning. Därefter följer ett 
analyskapitel där insamlad empiri ställs mot det teoretiska ramverket och syftar till 
att besvara studiens frågeställningar. Studien avslutas med ett kapitel där 
författarna diskuterar det presenterade resultatet och metodval samt lägger fram 
egna lösningsförslag och rekommendationer.
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2 Metod och genomförande 

Följande kapitel inleds med en beskrivning av vilka metoder för datainsamling författarna har 
valt att använda sig av för att kunna besvara studiens två frågeställningar och därmed syftet. 
Därefter presenteras studiens vetenskapliga- och metodiska ansats samt författarnas val av 
fallstudie som forskningsmetod. Detta följs av en metodbeskrivning för datainsamling och 
dataanalys. Kapitlet avslutas med ett reliabilitet- och validitetavsnitt.   

 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

I följande kapitel beskrivs de metoder som har använts vid datainsamling som 
sedan legat till grund för kommande analys. I Figur 3 återges kopplingen mellan de 
använda metoderna och studiens två frågeställningar.  

 

 
Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att kunna besvara studiens första frågeställning har författarna utfört en 
litteraturstudie där information kring inköpsprocessen och viktiga faktorer att 
beakta för att uppnå en effektiv inköpsprocess har studerats. Litteraturstudien har 
medfört en mer djupgående kunskap hos författarna som i sin tur legat till grund 
för fortsatt datainsamling på fallföretaget. Empiri har samlats in genom intervjuer 
med berörda medarbetare på fallföretaget där författarna har tagit del av 
avdelningarnas olika synsätt på inköpsprocessen. Författarna har med hjälp av 
observationer och dokumentationer kompletterat informationen och på så sätt 
format en processkarta. Empirin har kontinuerligt granskats med uppdaterade 
teorier från litteraturstudien. Med hjälp av den framtagna processkartan och 
litteraturstudien har författarna sedan kunnat identifiera utmaningar som finns 
inom inköpsprocessen i en kundorderdriven tillverkning.  

För att kunna besvara studiens andra frågeställning har författarna använt sig av 
den framtagna processkartan för att kunna se samband mellan olika delar i 
inköpsprocessen. Genom att identifiera samband har författarna sett hur  
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processerna påverkar varandra och med hjälp av teori, ge förslag på hur 
processerna ska hanteras för att uppnå ökad effektivitet. Författarna har även 
intervjuat fallföretagets medarbetare för att på så sätt ta del av deras synpunkter 
angående hur processens olika delar kan effektiviseras. Parallellt med insamlingen 
av empiri har även en litteraturstudie genomförts där författarna har tagit del av 
information kring hur processer kan effektiviseras.     

2.2 Arbetsprocess 

För att kunna besvara studiens syfte har arbetet delats upp i fyra faser. Dessa faser 
är i sin tur indelade i ett flertal tidsperioder som sträcker sig över våren 2014. 
Figur 4 visar studiens arbetsprocess i form av ett Gantt-schema. 

 
Figur 4. Studiens tidsupplägg 

Studiens inledande fas benämns problemidentifiering och syftar till identifieringen av 
det ämnesområde som har granskats. Ett ämne valdes som går att granska 
praktiskt men även teoretiskt för att uppnå ett trovärdigt resultat. Utifrån 
ämnesområdet valde författarna ett problem vars lösning de ansåg skulle kunna 
hjälpa flertalet företag i framtiden. Problemet låg sedan till grund för studiens syfte 
och frågeställningar.  

Följande fas benämns metodansats och beskriver författarnas val av tillvägagångssätt 
för att uppnå studiens syfte och frågeställningar. Författarna valde en fallstudie 
som forskningsmetod för att granska om verkligheten motsvarar framtagna teorier 
och om teorier går att tillämpa i verkligheten. Valet grundar sig i en önskan om ett 
helhetsperspektiv för inköpsprocessen där samband mellan berörda faktorer blir 
väl synliga och på så sätt tydliggörs faktorernas påverkan på varandra Under fasen 
fastställdes även metoder för datainsamling och dataanalys.  

Studiens tredje fas namngavs litteraturstudie och syftar till den period när data 
samlades in från litteratur för att bygga en grund för förståelse för givet problem. 
Parallellt med litteraturstudien gjordes en granskning samt urval av teorier baserat 
på relevans för studien. I takt med litteraturstudiens fortskridande utfördes en 
fallstudie där empirisk data hos ett företag samlades in. Dessa två faser, 
litteraturstudie och fallstudie, utgjorde tillsammans de mest tidskrävande faserna 
och sträckte sig över cirka två och en halv månad. Kontinuerligt med föregående 
faser utfördes en analys av data i form av den insamlade empirin och teorin för att 
komma fram till studiens resultat. 
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2.3 Ansats 

Studiens syfte är att undersöka vilka utmaningar som finns inom en inköpsprocess 
i ett företag med en kundorderdriven tillverkning samt hur dessa utmaningar kan 
hanteras för att uppnå ökad effektivitet. För att uppnå syftet anser författarna att 
en helhetsbild krävs där alla faktorer synliggörs för att sedan kunna se hur dessa 
hänger ihop. Det medför en möjlighet att titta på faktorerna med en tanke på 
förbättring och effektivisering. Enligt Holme (1997) kan ett helhetsperspektiv 
uppnås då en kvalitativ ansats används vid datainsamling. Vidare anser Davidsson 
(2012) att en kvalitativ ansats är lämplig för att se samband mellan faktorer och 
hur dessa faktorer påverkar varandra. Författarna anser även att en kvalitativ 
ansats kommer hjälpa dem att förstå komplexiteten som finns i en 
kundorderdriven tillverkning.   

För att besvara studiens syfte har två frågeställningar tagits fram. Båda 
frågeställningarna har besvarats genom en abduktiv ansats som bygger på en 
kombination av deduktiv och induktiv ansats. Valet av ansats stärks av Davidssons 
(2012) teori om ett starkt samband mellan kvalitativ forskning och en abduktiv 
ansats. Första frågeställningen har besvarats genom att teorier om 
inköpsprocessen och processkartläggning har applicerats i verkligheten. Vidare har 
den insamlade empirin från kartläggningen granskats och därefter har teorier 
kontinuerligt uppdaterats. Andra frågeställningen har besvarats genom att jämföra 
teorier om hur processer kan effektiviseras med verkligheten och vidare har 
hanteringsförslag kontinuerligt tagits fram med hjälp av den insamlade empirin 
som ständigt uppdaterats. På så sätt har en kontinuerlig dialog pågått mellan 
teoretiska hypoteser som testats i verkligheten samt observationer hos fallföretaget 
som kopplats till teori, vilket enligt Olsson (2011) utmärker en abduktiv ansats.  

2.4 Fallstudie 

Författarnas val av fallstudie som forskningsmetod grundar sig i en önskan om ett 
helhetsperspektiv för inköpsprocessen. Genom ett helhetsperspektiv anser 
författarna att samband mellan berörda faktorer blir väl synliga och på så sätt 
tydliggörs faktorernas påverkan på varandra. Detta styrks av Davidssons (2012) 
teori om att en fallstudie är ett lämpligt val vid granskning av processer och deras 
relationer. Med hjälp av ett fallföretag kan relevanta teorier testas i verkligheten 
för att på så sätt få en djupare förståelse för de valda problemområdena.  

För att hitta ett lämpligt fallföretag så att studiens syfte och frågeställningar kunde 
besvaras använde författarna en urvalsmetod som kallas för teoretiskt urval. 
Denna metod syftar till att bestämma en urvalsgrupp utifrån den teori som studien 
grundas på. Urvalet baseras på så sätt i denna studie av företag med en 
kundorderdriven tillverkning. I Sverige finns cirka 51 000 tillverkande företag och 
många av dessa är kundorderdrivna. Författarna antar sedan att nära 100 procent 
av dessa företag har en inköpsprocess men att den både kan variera 
storleksmässigt och att vikten som läggs på processen prioriteras olika.  

Författarna valde att granska Lidan Marine i Lidköping som nyligen valt att lägga 
stor vikt på inköpsprocessen och på att utveckla denna i och med en nyanställning  
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av en logistiker. Lidan Marine valdes även genom ett bekvämlighetsurval där 
hänsyn togs till geografisk närhet. 

2.5 Datainsamling 

Datainsamling i studien utgjordes både av en litteraturstudie och insamling av 
empirisk data från fallföretaget. Det teoretiska ramverket formades initialt med 
hjälp av teorier från litteraturstudien, vidare kompletterades ramverket 
kontinuerligt i och med att nya infallsvinklar och kunskap erhölls vid insamling av 
empiri. Empiri samlades in genom intervjuer med berörda medarbetare samt 
kompletterande observationer och dokumentationer.  

2.5.1 Litteraturstudie 

För att kunna besvara syftet utformades ett teoretiskt ramverk där teorier om 
inköpsprocessen, faktorer för att uppnå en effektiv inköpsprocess samt 
tillvägagångssätt för hur processer kan effektiviseras sammanställdes.  

Litteratursökningen har i stor utsträckning utförts med hjälp av sökmotorn 
PRIMO där främst facklitteratur har erhållits. Författarna har med hjälp av 
litteraturen tagit del av övergripande teorier angående inköpsprocessen och 
faktorer för att kunna effektivisera denna process. För att få mer specifik kunskap 
samt exemplifieringar av kända fall har författarna tagit del av vetenskapliga 
artiklar. Artiklarna har i stor utsträckning tagits fram med hjälp av databasen 
Scopus men även ett fåtal genom sökmotorn Google Scholar. De sökord som har 
använts i samband med litteratursökningen är bland annat customer order decoupling 
point, purchasing process, supply chain management samt effective. 

2.5.2 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna var att uppnå ett helhetsperspektiv av verksamhetens 
utformning samt dess inköpsprocess. Intervjuobjekt valdes utifrån befattningar i 
företaget, det vill säga medarbetare har valts från berörda avdelningar såsom 
inköpsavdelning, marknadsavdelning och produktionsavdelning, även företagets 
VD intervjuades. Författarna valde att fokusera mestadels av intervjuerna på 
företagets inköpsansvarige. Anledningen till denna fokusering var att författarna 
ansåg att inköpsansvariges nyanställning var en fördel eftersom intervjuobjektet 
ser verksamheten ur ett nytt perspektiv och har inte fastnat i gamla rutiner. 
Resterande intervjuobjekt valdes i samråd med inköpsansvarige utifrån 
medarbetarna kompetens inom berörda områden. 

Författarna höll tio intervjuer fördelat på fyra intervjutillfällen hos fallföretaget, 
samt en kompletterande intervju via Skype. Intervjuerna utfördes mellan perioden 
mitten av januari fram till slutet av mars och var av öppen karaktär. Dessa 
varierade mellan semistrukturerade och ostrukturerade intervjufrågor. Valet av 
intervjuansats gjordes med hänsyn till författarnas vilja att klargöra att 
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intervjuobjekten fokuserade på aktuellt ämne men att utrymme lämnades för 
intervjuobjektets egna tankar och idéer kring dennes arbete och inköpsprocess 
som helhet. 

De inledande intervjutillfällena hölls med företagets VD och inköpsansvarig för 
att uppfylla önskan om en helhetsbild av både företaget och dess inköpsprocess. 
Intervjuerna karakteriserades av en bred informationsinsamling där författarna 
sedan sållade bort överflödig information för studien. För att få en djupare 
förståelse av inköpsprocessen fördes ytterligare intervjuer med företagets inköps-
ansvarige. Vid dessa intervjutillfällen användes mer strukturerade frågor än vid de 
inledande intervjutillfällena. Valet av frågornas karaktär bestämdes främst av 
anledningen till att fokusera på just den för studien relevanta informationen. 
Kompletterande intervjuer utfördes med berörda medarbetare för att författarna 
inte skulle få en skev bild av inköpsprocessen som enligt Bell (2000) är lätt att få 
då endast ett intervjuobjekt används. Intervjuerna med övriga medarbetare 
utfördes även i syfte med att komplettera och validera redan insamlad information 
från inköpsansvarige. Tabell 1 visar ingående information kring de intervjutillfällen 
som författarna hade på fallföretaget. 

Tabell 1. Intervjutillfällen 

 

Eftersom intervjuerna hölls under ett flertal dagar och var omfattande ansåg 
författarna att en inspelning av intervjuer var nödvändig för att kunna styrka de 
anteckningar som även fördes. Författarnas tillvägagångssätt stärks av Bells (2000) 
teori om att en inspelning av intervjuer medför att intervjuaren kan ägna sin fulla 
uppmärksamhet till intervjuobjektet istället för att fokusera på att anteckna. En 
inspelning av intervjuerna gjordes även för att säkerställa att författarna använde 
sig av korrekt information vid senare analys. 



Metod och genomförande 

11 

 

2.5.3 Observationer 

För att komplettera och validera intervjuerna utfördes observationer hos fall-
företaget. Syftet med observationerna var att få en djupare förståelse för vissa 
delar av inköpsprocessen genom att granska berörda medarbetares arbetsmetoder 
i dessa delar.  

Författarna valde att observera företagets ingående avdelningar och generella 
processer för att få en inblick i ett företag med en kundorderdriven tillverkning 
och  

den komplexitet det innebär. Detta gjordes i form av en rundtur på företaget där 
författarna observerade medarbetarnas övergripande arbetsuppgifter samt fick en 
kort förklaring till dessa arbetsuppgifter. Författarna valde även att observera 
utförandet av vissa arbetsmetoder som författarna ansåg behövde förtydligas. 
Observationerna visas i Tabell 2.  

Tabell 2. Observationstabell 

 

Fördelen med att observera berörda områden ligger i att skapa en uppfattning om 
hur processen utförs och inte hur den borde utföras (Bell, 2000). Under 
observationerna fördes anteckningar som sedan sammanställdes och användes vid 
framtagning av en nulägesbeskrivning av inköpsprocessen. Författarna utförde så 
kallade naturalistiska observationer. Under en naturalistisk observation granskas 
arbetsuppgifterna i sin naturliga miljö utan att observatörerna försöker kontrollera 
situationen (Robson, 2011). Dokumentationer 

Författarna har kontinuerligt under arbetets gång tagit del av dokumentationer 
från fallföretaget. Dokumentationerna har framförallt utgjorts av 
arbetsbeskrivningar kring utförandet av en inköpsorder och en orderbekräftelse i 
fallföretagets affärssystem Monitor. Dokumentationerna har fungerat som 
komplement till både intervjuer och observationer och legat till grund för en 
processkartläggning.  

2.5.4 Processkartläggning 

För att på ett visuellt sätt visa vilka aktiviteter som utförs i den inköpsprocess som 
studerats skapades en processkarta. Författarna identifierade med hjälp av 
intervjuer med berörda medarbetare samt observationer och dokumentationer, 
inköpsprocessens delprocesser och aktiviteter. De identifierade delprocesserna 



Metod och genomförande 

12 

 

och aktiviteterna antecknades kontinuerligt på självhäftande lappar som sattes upp 
på en vägg för att till slut bilda en processkarta. Kartläggningen överfördes 
därefter till Microsoft Visio, vilket är ett elektroniskt hjälpmedel vid 
processkartläggning. Resultatet av kartläggningen presenteras i empirikapitlet. 

2.6 Dataanalys 

Den insamlade data som författarna tagit del av både från fallstudien samt 
litteraturstudien har kontinuerligt analyserats under studiens gång. Så kallad 
mönsterpassning har använts som analysmetod vilket innebär att insamlad empiri 
från fallföretaget ställs mot det teoretiska ramverket som litteraturstudien har 
resulterat i (Yin, 2007). Under studiens gång har det teoretiska ramverket 
kontinuerligt kompletterats med hänsyn till ny framtagen empiri för att på så sätt 
stödja aktuell studie och problemområde. I Figur 5 illustreras dataanalysprocessen 
som har format studiens resultat. 

 

Figur 5. Dataanalysprocessen 

Som tidigare beskrivits har datainsamlingen utförts med hjälp av en litteraturstudie 
samt en fallstudie. Litteraturstudien genererade i en teoretisk databas som sedan 
låg till grund för studiens teoretiska ramverk. På samma sätt genererade insamlad 
data från fallföretaget i en empirisk databas. Denna data analyserades sedan 
kontinuerligt under studiens gång, därav den dubbelriktade pilen mellan teoretiskt 
ramverk och dataanalys. Analysen genererade slutligen ett resultat där studiens 
syfte och frågeställningar besvarades. 

2.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet syftar till i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas och 
samtidigt uppnå ett likvärdigt resultat (Merriam, 1993). För att uppnå hög 
reliabilitet har författarna intervjuat medarbetare med olika befattningar för att ta 
del av olika synsätt. Vidare har det utförts ett flertal intervjuer med samma 
medarbetare, både i kompletterande syfte samt för att säkerställa tidigare 
uttalanden. Författarna har även varit noggranna med att ställa kompletterande 
frågor vid de tillfällen någonting har varit oklart för att förvissa sig om att de har 
tagit del av korrekt information. 
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För att förvissa sig om att ingen information har gått förlorad har författarna både 
antecknat intervjuobjektets svar samt spelat in intervjuerna. Vidare har författarna 
därefter granskat både anteckningar och inspelningar och sammanställt 
informationen, vilket Yin (2009) påpekar är en bra metod för att säkerställa att 
korrekt information används. 

Validitet kan delas upp i både intern och extern validitet. Enligt Merriam (1993) 
beskrivs intern validitet som hög om studiens resultat speglar verkligheten samt 
om det som från början var tänkt att mätas verkligen har mätts. För att uppnå hög 
intern validitet har författarna använt sig av mönsterpassning där teori och empiri 
kontinuerligt har analyserats gentemot varandra. Författarna har på så sätt kunnat 
konstatera att de har använt sig av teorier som stämmer överens med verkligheten.  

Författarna har även utfört intervjuer och observationer för att få en inblick i 
företaget och inköpsprocessen som helhet, för att sedan kunna fokusera på 
inköpsprocessens ingående delar. Författarna har på så sätt utfört en bred mätning 
för att sedan sålla bort överflödig information som inte uppfyller studiens syfte.  

Merriam (1993) beskriver extern validitet som i vilken omfattning studiens resultat 
är generaliserbart och kan appliceras i andra situationer. För att uppnå hög extern 
validitet har en fallstudie utförts på ett företag som kan representera företag med 
en kundorderdriven tillverkning, vilket är studiens inriktning. Bakgrunden till 
utmaningar som ett företag med en kundorderdriven tillverkning kan stå inför är 
densamma för alla företag av denna typ, dock kan utmaningarnas intensitet skilja 
från företag till företag, samt vilka konsekvenser de kan medföra.  
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3 Teoretiskt ramverk 

Följande kapitel beskriver de teoretiska komponenter som utgör grunden till studien. 
Inledningsvis presenteras dessa komponenter i förhållande till studiens två frågeställningar. 
Vidare beskrivs de mer djupgående för att skapa en grundläggande förståelse för aktuella 
begrepp. 

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Denna studie visar vilka utmaningar som kan identifieras inom inköpsprocessen 
hos ett företag med en kundorderdriven tillverkning samt hur dessa kan hanteras 
för att uppnå ökad effektivitet. En bakgrund till problemet beskrivs i det inledande 
kapitlet. I följande kapitel ges en djupare förståelse för de teoretiska komponenter 
som ligger till grund för arbetet kring studien. Figur 6 visar kopplingen mellan de 
teoretiska komponenterna och studiens två frågeställningar.  

 

Figur 6. Komponenter i det teoretiska ramverket 

För att kunna besvara studiens första frågeställning ”Vilka utmaningar kan 
identifieras inom inköpsprocessen i ett företag med en kundorderdriven tillverkning?” beskrivs 
de ingående delar som karakteriserar en process samt hur arbetet med processer 
och aktiviteter är upplagt och varför detta är väsentligt för en framgångsrik 
organisation. Detta för att få en grundlig förståelse för hur en processinriktad 
organisation arbetar med att utveckla och strukturera sina processer. Därefter 
följer en generell beskrivning av inköpsprocessen. Slutligen redogörs för viktiga 
faktorer att beakta för att uppnå en effektiv inköpsprocess där det slutliga målet är 
att uppnå ett framgångsrikt resultat.  
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För att besvara studiens andra frågeställning ”Hur kan dessa utmaningar inom 
inköpsprocessen i ett företag med en kundorderdriven tillverkning hanteras för ökad effektivitet?” 
beskrivs ett antal metoder för att effektivisera processer och därmed företaget som 
helhet. Dessa metoder kan användas i samspel med varandra eller var för sig. 

3.2 Definition av en process 

En process utgörs av en rad sammanhängande aktiviteter med upprepande 
karaktär som har en tydlig början och slut (Jonsson, 2005). Processen förädlar en 
vara eller tjänst genom att transformera input till output där målsättningen är att 
skapa värde för kunden genom att använda så få resurser som möjligt (Carlsson, 
2005). En process kan delas upp i ett antal delprocesser som i sin tur kan delas 
upp i olika aktiviteter (Carlsson, 2005). Vidare skriver Mattsson (2012) att 
processens aktiviteter kan delas upp i två grupper. Första gruppen består av de 
aktiviteter som måste utföras för att processen ska kunna uppnå sitt avsedda 
värde. Dessa aktiviteter är kärnan i verksamheten och det är viktigt att ständigt 
effektivisera dessa aktiviteter för att öka kundtillfredsställelsen. Den andra 
gruppen består av de aktiviteter som går att avlägsna helt då de inte skapar ett 
värde som gynnar varken företaget eller kunden.  

En processägare kan utses för varje process, vilket innebär ett överordnat ansvar 
för processen och att sätta upp mätetal och mål för denna. Processägaren eller en 
grupp som denne utser arbetar sedan aktivt med att följa upp mätetalen och 
utvärdera resultat för att säkerställa att processen är utformad på ett korrekt sätt 
och att information har gått fram till berörda medarbetare (Skoog, 2001). 

3.3 Varför arbeta med processer 

En grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete är att ha 
en rimlig bild av hur företaget och dess processer ser ut i nuläget. En kartläggning 
kring vilka processer och aktiviteter som ingår i dagliga rutiner är en viktig 
utgångspunkt för all företagsutveckling och därmed även logistikutveckling 
(Jonsson, 2005). Vidare hävdar Mattsson (2012) att kartläggningen ger företagets 
medarbetare en korrekt bild av organisationen och dess helhet samt funktion 
vilket i vissa fall är svår att se annars. Det är även viktigt för alla inblandade att ha 
en klar bild om vilken individ som är processansvarig för varje enskild process. 
Genom en kartläggning identifieras vilka processer och aktiviteter som skapar 
värde för flödet (Jonsson, 2005). För att identifiera en process eller aktiviteter som 
värdeskapande eller icke värdeskapande menar Liker (2012) att en helhetsbild 
måste uppnås och en produkt måste följas genom alla dess steg, från råvara hos 
leverantören till färdig produkt.  

Medarbetarna i ett företag förväntas ha god kännedom angående de aktiviteter 
som utförs på den egna avdelningen, dock kännetecknas de processer som berör 
logistikaktiviteter oftast av korsningen mellan funktions- och avdelningsgränser. 
Denna otydliga gränssättning medför på så sätt en begränsad vetskap över hela 
flödet hos de flesta medarbetare, dock är den väsentlig för ett framgångsrikt 
analys- och förbättringsarbete (Jonsson, 2005). 
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3.4 Generell beskrivning av inköpsprocessen 

Hur inköpsprocessen är utformad beror till stor del på vilken verksamhet det 
handlar om samt vilken artikel inköpet avser (Skoog, 2001). Ett antal faktorer har 
avgörande betydelse, exempelvis om köp sker från befintlig eller ny leverantör, hur 
befintliga leverantörsrelationer är utarbetade samt vilket IT-stöd som finns 
tillgängligt. Även beslutet om den aktuella artikeln ska tillverkas mot lager 
respektive mot kundorder har en avgörande roll i uppbyggnaden av 
inköpsprocessen. Oberoende av föregående faktorer innehåller inköpsprocessen 
ett antal generella aktiviteter (Handfield, 2011). Figur 7 visar en överskådlig bild av 
en generell inköpsprocess. 

 

Figur 7. En generell inköpsprocess (Jonsson, 2005)  

Materialbehov: Ett framtida behov ligger till grund för inköpsprocessens 
startsignal vilket identifieras genom en planerad order eller en så kallad inköps-
anmodan (Jonsson, 2005). Ordern kan exempelvis identifieras utifrån en befintlig 
prognos eller kundorder, en kontroll av lagervolym, ett materialbehovsplanerings-
system eller med hjälp av ett beställningspunktsystem (Handfield, 2011).  

Inköpsanmodan: Ett orderförslag från exempelvis produktionen som utgör en 
anmodan till inköpsfunktionen om att skapa en inköpsorder och verkställa inköp 
(Jonsson, 2005).  

Upphandling: Upphandling innefattar att välja leverantör för berörd artikel samt 
att upprätta ett inköpsavtal. Om redan befintliga leverantörer kommer användas 
innebär det en större säkerhet samt förenkling av inköpsprocessen. I de fall ingen 
befintlig leverantör finns tillgänglig för berörd artikel görs förfrågningar hos 
potentiella leverantörer och eventuella offerter tas in för att kunna göra ett 
lämpligt val. Om den berörda artikeln är komplex eller fordrar en ny oprövad 

Leverans 
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tillverknings-metod krävs att en tydlig kravspecifikation tas fram och även att ett 
mer gediget offertförfarande genomförs. Detta gäller även vid upphandling av 
artiklar med ett omfattande belopp samt vid återkommande leveranser av stora 
volymer under en lång tidsperiod (Jonsson, 2005). 

När en lämplig leverantör är vald upprättas avtal med syfte att säkra framtida 
leveranser och möjligheten att kunna förhandla om bättre pris och leverans-
förmåner. Om ett avtal redan finns tillgängligt för en artikel är det oftast inte 
nödvändigt att genomföra ett offertfarande utan en inköpsanmodan kan på så sätt 
direkt omvandlas till en inköpsorder. En inköpsanmodan kan även användas vid 
beställning av standardartiklar i mindre kvantiteter samt engångsartiklar (Jonsson, 
2005). 

Inköpsorder: En inköpsorder är det dokument som berättigar leverantören att 
leverera och definierar aktuell artikel, kvantitet, tidpunkt för leverans, pris och 
fastställda leveransvillkor. I de fall ett leveransavtal finns tillgängligt kan ett 
förenklat inköpsorderförfarande i form av avrop mot detta avtal vara aktuellt. Vid 
dessa tillfällen är det vanligt att leverantören får tillgång till en leveransplan som 
underlag för både kortsiktig men också långsiktig materialplanering. (Jonsson, 
2005).  

För att säkerställa den beställda ordern skickar leverantören ofta en 
orderbekräftelse som visar att denne har tagit emot och kan genomföra ordern. 
En orderbekräftelse kan även innehålla ändringar av kundens ursprungliga order. 
Vid avrop mot leveransplan är det dock vanligt att orderbekräftelser uteblir 
(Jonsson, 2005). 

Leveransbevakning: Leveransbevakning syftar till att säkerställa att leverans sker 
vid avtalad tidpunkt, d.v.s. inte tidigare eller senare än utsatt tid (Lysons, 2012). I 
vissa sammanhang skickar leverantören information om att leverans är på väg, en 
så kallad leveransavisering. Jonsson (2005) menar att syftet med avisering är att 
förbereda godsmottagning och kvalitetskontroll inför aktuell leverans. Även att 
överföra information om lastning och packning för att på så sätt underlätta för 
identifiering, mottagningskontroller samt eventuell vidaretransport. 

Leveransmottagning: Vid leveransmottagning och ankomstkontroll tas godset 
emot samt kontrolleras för att säkerställa att leveransen överenskommer med 
motsvarande order. Med hänsyn till hur godset har kvalitetskontrollerats hos 
leverantören sker även en kontroll av leveransen. Om en kontroll har genomförts 
av leverantören är det inte väsentligt att låta godset gå igenom en lika omfattande 
kontroll. Om godset däremot inte har genomgått en kontroll sker i detta läge en 
sådan. Därefter läggs godset in i lager eller transporteras till berörd 
produktionsavdelning (Jonsson, 2005). 

Uppföljning och utvärdering: Utvärdering av leverantörer görs i syfte att följa 
upp om avtal och bestämmelser har följts till en av företaget uppsatt acceptabel 
nivå. För de leverantörer som används kontinuerligt bör denna uppföljning göras 
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med en viss frekvens. Utvärderingen kan omfatta exempelvis leverantörens 
kundservice och produkt-kvalitet, företaget som helhet, dess ekonomiska ställning 
samt utveckling (Jonsson, 2005). Enligt Lysons (2012) är utvärdering av 
leverantörer en viktig del av inköpsprocessen och menar på att den ligger till 
grund för fortsatt samarbete parterna emellan. 

3.5 Viktiga faktorer att beakta för en effektiv 

inköpsprocess  

Följande faktorer är viktiga att ha i åtanke, både vid strategiska och operativa 
beslut kring inköpsprocessen. Faktorerna hjälper ett företag att effektivisera sin 
inköps-process för att uppnå ett framgångsrikt resultat.  

3.5.1 Val av leverantör  

Handfield (2011) menar att valet av leverantör är ett av det viktigaste beslut en 
verksamhet kan göra. Bristfälliga beslut som tas under denna process kan bli 
skadliga och långvariga för företaget. Ett företags leverantörsnätverk bör ses över 
kontinuerligt då inte bara verksamheten men även omvärlden är i ständig 
förändring. Nya produkter tillkommer, leverantörer försvinner, nya marknader 
kräver nya inköpsrutiner, är alla faktorer som påverkar omvärlden och även 
marknaden (Rosell, 2010). För att kunna göra ett korrekt val av leverantör 
använder inköpsavdelnings medarbetare sig oftast av ett antal 
prestationsgrundande kriterier, så kallade nyckeltal. Nyckeltalen kan inkludera 
leverantörers förmåga och tidigare prestationer inom produktdesign samt kvalitet. 
Även ledningens förmåga och engagemang, teknisk förmåga, kostnadsprestation, 
samt leveransprestation kan utgöra nyckeltal (Jonsson, 2005).  

För att ett företag ska kunna skapa en produkt som medför ett värde för sin 
slutkund krävs ett intensivt samarbete mellan företag och dess leverantörer. På 
senare tid har uppmärksamheten kring utvecklingen av inköpsstrategier haft stort 
fokus och inköpsprocessen har fått en ökad strategisk betydelse. En strukturerad 
inköpsstrategi anser Lysons (2012) medföra konkurrensfördelar för ett företag 
samt en förstärkt relation mellan leverantör och kund. Vidare framhåller 
Westerlund (2009) vikten av att kartlägga vilken leverantörsrelation som ska 
upprättas. Genom att analysera leverantörer på marknaden där tillgängligheten och 
kvaliteten granskas kan företaget identifiera styrkor och svagheter hos de befintliga 
leverantörerna. Utefter analysen kan företaget bestämma vilken relation de vill ha 
med leverantören (Lysons, 2012).  

3.5.2 Rutiner 

Det är viktigt att specificera för alla delar av inköpsprocessen vilka rutiner som ska 
följas. Rutiner och regler fastställs för bland annat leverantörsspecifikation, anbud- 
och offertförfarande, nyckeltalsmål samt leveransinstruktioner (Rosell, 2010). 
Russil (2010) menar dock på att många företag fastnar i samma mönster av rutiner 
och metoder och har svårt att komma ur dessa. I en värld som ständigt förändras 
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och utvecklas kan detta leda till ineffektiva situationer. Exempelvis köps samma 
antal artiklar in varje gång för att företaget alltid har gjort det, utan att egentligen 
se till förändrade förutsättningar såsom priser och leveransvillkor. 

3.5.3 Materialstyrning 

Materialstyrning är en viktig aspekt för att uppnå ett effektivt materialflöde vilket 
innebär att fatta beslut kring kvantitet samt tidpunkt för order och leverans av 
material in till företaget. Dessa beslut är en del av inköpsprocessen. Att den 
specifika artikeln kommer till företaget vid rätt tidpunkt är avgörande för att 
produktionen inte ska bli stillastående. En artikel bör används så snart som möjligt 
i samband med ankomst till godsmottagningen för att minimera kapitalbindningen 
för lagerhållna varor (Jonsson, 2005). Vidare menar Skoog (2001) att en artikel bör 
även vara av rätt kvalitet för att inga onödiga komplikationer ska uppstå och 
fördröja för hela produktionsflödet. 

3.5.4 Affärssystem 

En inköpsprocess är till stor del beroende av fungerande affärssystem (Rosell, 
2010) eftersom de är väsentliga för att administrativt styra och kontrollera 
verksamheten (Jonsson, 2005). Genom ett effektivt affärssystem kan ett företag 
uppnå stora logistiska fördelar då det ökar flexibilitetsnivån samt påskyndar det 
fysiska materialflödet (Rosell, 2010; Skoog, 2001). 

Enligt Jonsson (2005) kan tre generella delar av ett affärssystems databas som 
berör ett företags logistikverksamhet urskiljas; grunddatabas, transaktionsdatabas 
och planeringsdatabas. En grunddatabas innehåller information om de produkter 
som tillverkas, hur de är uppbyggda, hur de tillverkas samt resursåtgång. 
Grunddatabasen innehåller även information om tillverkningsresurser samt 
information om företagets kunder och leverantörer. I en transaktionsdatabas 
lagras information om företagets alla transaktioner så att de senare ska kunna 
användas för uppföljning och styrning. Exempel på transaktioner kan vara 
inköpsorder, tillverkningsorder, transportorder och kundorder. Dessutom kan 
transaktionerna avse utfört arbete vid tillverkning samt leverantörsfakturor och 
kundfakturor. Denna databas ger även underlag för att få fram historik för 
planering inför framtida tillverkning och distribution.  Planerna för framtida 
resurs- och materialförbrukning lagras i en planeringsdatabas, vilken innehåller 
bland annat prognoser över framtida efterfrågan samt planer för vilka volymer 
man avser att tillverka. 

Affärssystem är generellt sett indelade i ett antal moduler och kan oftast väljas fritt 
utifrån företagets önskemål, vissa moduler är dock av direkt betydelse för ett 
företags logistikverksamhet. Exempel på dessa moduler är planeringsmodul, 
inköpsmodul och kundordermodul. En planeringsmodul har möjlighet att planera 
ett företags kapacitet, både grov kapacitetsplanering samt planering av kapacitet på 
detaljnivå. I en inköpsmodul finns bland annat möjlighet till registrering av 
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inköpsorder, hantering av offertförfrågningar, leveransbevakning och leverantörs-
utvärdering. Kundordermodulen stödjer bland annat registrering av kundorder, 
reservering av material samt fakturering (Jonsson, 2005). 

3.6 Effektivare processer 

Nedan presenteras olika tillvägagångssätt för att effektivisera processer. De olika 
teorierna är inte framtagna enbart för inköpsprocessen utan är generella metoder 
som kan användas vid all förbättringsverksamhet av processer. 

3.6.1 Förenkling och rationalisering 

Processer är sällan systematiskt designade utefter tillvägagångsättet och onödiga 
aktiviteter uppstår oftast som en konsekvens av att processen inte ska bli 
stillastående. Onödiga aktiviteter i processer kan även uppstå som en konsekvens 
av utveckling vid förändrade marknadskrav samt tekniska möjligheter, det är sällan 
som arbetssättet ändras i takt med förändringarna. Risken finns att i takt med 
förändringar blir aktiviteter som tidigare varit relevanta för värdeskapandet 
irrelevanta, samt aktiviteter som tidigare varit irrelevanta har nu fått en värde-
skapande roll (Mattsson, 2012). 

När aktiviteternas behov identifierats kan principangreppssätt för att förenkla 
samt rationalisera processer utföras. För att simplifiera processer kan 
verksamheter bland annat förenkla beställningsförfarande, eliminera 
orderbekräftelser och fakturor i pappersform samt utföra selektiv 
leveransbevakning från kund till leverantör. För att rationellt angripa processerna 
kan exempelvis verksamheten kombinera aktiviteter och resurser så att onödiga 
tidsförluster elimineras genom att omplacera individer så att de blir involverade i 
fler processer. Verksamheten bör även skapa ett regelverk som visar hur 
processerna ska utföras så att den berörda individen är helt medveten om 
arbetsprocessen. På så sätt behövs specialistkompetens endast om avvikelser kring 
arbetsprocessen uppstår (Mattsson, 2012). 

3.6.2 Informationsutbyte 

Överförandet av information mellan två parter i en försörjningskedja benämns 
informationsutbyte. För att kunna bedriva en effektiv verksamhet är det väsentligt 
att ha ett fungerande informationsutbyte där information ständigt uppdateras. 
Viktig information angående kundens behov samt ett företags tillgängliga kapacitet 
bör vara tydliga för att underlätta informationsutbytet mellan parterna (Jonsson, 
2005). Utbytet av information skapar inget direkt värde för en verksamhet men 
har indirekt stor och i många fall avgörande betydelse för en verksamhets 
effektivitet eftersom information underlättar för arbetets fortskridande (Mattsson, 
2012).  

För möjligheten att fatta ett rättvist beslut bör kvaliteten på aktuell information 
granskas utefter tre dimensioner: korrekt, tidsaktuell samt komplett information. 
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För att information ska bedömas som korrekt måste denna uppnå hög validitet 
samt hög reliabilitet (Mattsson, 2012). Med hög validitet menas att man bedömer 
informationens pålitlighet genom att granska att rätt mätningar har utförts samt att 
den information som var avsedd att undersökas har undersökts (Yin, 2007). Med 
hög reliabilitet avses om ett likvärdigt resultat går att uppnå med hjälp av den 
information som tagits fram (Merriam, 1993). För att informationen ska klassas 
som god måste den även komma i rätt tid och i rätt ordning, d.v.s. tidsaktuell 
information. En kund ska exempelvis inte få sin faktura innan produkten 
levereras. Om ett företag upplever att detta är ett problem måste en noggrann 
granskning av rutiner samt undersökning av brister i systemet utföras. Den sista 
dimensionen som måste tas hänsyn till för att informationen ska vara av god 
kvalitet är hur komplett den är. Det förutsätter att det inte finns några 
informationsgap (Mattsson, 2012) vilket uppstår när information mellan 
leverantören och kunden blir bristfällig (Jonsson, 2005). Exempelvis kan 
leverantören ha tillgång till information som inte kunden kan ta del av och tvärt 
om. Konsekvensen av ett informationsgap kan medföra ett försvagat 
resursutnyttjande och en försämrad leveransförmåga. Informationsgapet kan även 
skapa osäkerhet hos ett företag och onödiga buffertar kan byggas upp på grund av 
att prognostisering blir bristfällig vid dålig kommunikation mellan leverantör och 
kund (Mattsson, 2012). 

Kommunikationsplan 

En kommunikationsplan kan upprättas med en tanke om att säkerställa att rätt 
målgrupp får rätt information i rätt tid och på rätt sätt (Tonnquist, 2012). Genom 
att tydligt planera informationsflödet, både inom företaget samt till företagets 
intressenter så som kunder och leverantörer, minimeras riskerna för missar. Vid 
planering av informationsflödet granskas kommunikationskanaler, vilket innebär 
på vilket sätt informationen når ut till berörda medarbetare på bästa sätt.  

3.6.3 Omkonfigurering 

Omkonfigurering innebär omfördelning av aktiviteter och delprocesser som utförs 
på kund- och leverantörsnivå. Omfördelningen kan ske med hjälp av uppdelning 
eller sammanslagning av aktiviteter och delprocesser, där ansvaret kan förflyttas 
både från ett företag till ett annat eller mellan två olika avdelningar på ett och 
samma företag. Figur 8 illustrera hur omkonfigurering kan delas upp i två olika 
metoder, organisatorisk omkonfigurering och interorganisatorisk 
omkonfigurering. Dessa metoder är i sin tur uppdelade i två strategier (Mattsson, 
2012). 
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Figur 8. Nedbrytning av definitionen omkonfigurering 

Då denna studie inriktar sig på ett företags interna processer beskrivs endast 
organisatorisk omkonfigurering som sker inom ett företags tvärfunktionella 
processer. Organisatorisk omkonfigurering är indelad i två strategier; samman-
slagningsstrategi samt fördelningsstrategi. Sammanslagningsstrategi innebär att ett 
antal aktiviteter slås samman så att antalet individer som arbetar med aktiviteterna 
minskar. Fördelningsstrategi syftar till att aktiviteter ska brytas upp och 
omfördelas på andra aktiviteter i flödeskedjan. På så sätt omfördelas ansvaret för 
affärsområden och tillvägagångsätt kan förenklas (Mattsson, 2012). 

3.6.4 Samverkan 

Samverkan avser användningen av resurser och dess storlek vilket utförs för att 
sammanställa en klar bild av materialflöden. Information kring historisk 
efterfrågan, aktuell efterfrågan, kundprognoser (planerade behov av material till 
kund) och leveransplaner (planerade behov av inleveranser) uppskattas av kunden 
som sedan meddelar uppströms i flödet så att en prognos kan sammanställas. För 
att kunna skapa en pålitlig prognos gäller det att ha god kommunikation mellan 
företagsgränserna och enbart fastställa en prognos för en kortare period, så som 
en dag eller en vecka. En kortsiktig prognos förhindrar effekten av bullwhip2 och 
företaget kan direkt styra både materialflöden till kund och leverantör (Mattsson, 
2012).  

När en långsiktig relation pågår tyder detta på en god samverkan mellan 
företagsgränserna. Båda parter är inte bara medvetna om efterfrågan utan även om 
efterfrågepåverkande aktiviteter, så som en försäljningskampanj, är planerade. På 
så sätt minskas osäkerheten i försörjningskedja och företag har större chans att 
tillverka den exakta kvantitet som behövs (Mattsson, 2012). 

                                              

2 Effekt som uppstår när efterfrågesvängningar förstärks uppströms i försörjningskedjan 
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3.6.5 Standardisering  

En standardiserad arbetsbeskrivning redogör för hur ett arbete ska utföras. Oftast 
bestäms en standardiserad arbetsprocess efter en kartläggning av processer där det 
mest effektiva flöde av både aktiviteter och resurser fastställs. Detta flöde 
dokumenteras och varje medarbetare ska arbeta efter den följd av aktiviteter och 
använda de avsatta resurserna (Liker, 2012). Vidare hävdar Srinivasan (2012) att 
syftet med en standardisering av en arbetsprocess inte är att hämma en 
medarbetares kreativitet utan att följa den metod som är mest effektiv. Skillnaden 
mellan bästa och sämsta utförande av en arbetsprocess kan i många fall vara stor. I 
situationer där ett stort antal medarbetare utför samma arbetsuppgift och där den 
specifika arbetsuppgiften är av ett mer komplicerat slag kan det ibland skilja tio 
gånger i resultat mellan bästa och sämsta utförande (Sörqvist, 2012).  

Srinivasan (2012) menar även på att standardisera en arbetsprocess är en 
förutsättning för ständiga förbättringar. Om alla medarbetare utför en 
arbetsuppgift på skilda sätt blir det svårt att ha en grund att utgå ifrån vid 
förbättringsarbete. Om istället alla medarbetare utför en arbetsuppgift på samma 
sätt finns en gemensam grund att utgå ifrån. Vidare hävdar Sörqvist (2012) att 
genom kontinuerlig granskning av en process för att identifiera förbättrings- och 
hanteringsmöjligheter kan en hög effektivitet och kvalitet uppnås av företaget. 
Standardisering av arbetssätt gör det även enklare för en nyanställd att lära sig hur 
en arbetsprocess utförs för att det mest effektivaste resultatet ska uppnås 
(Srinivasan, 2012). 
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4 Empiri  

I följande kapitel sammanställs den insamlade empirin från det valda fallföretaget. Inledningsvis 
redovisas en verksamhetsbeskrivning av fallföretaget, Lidan Marine. Verksamhetsbeskrivningen 
beskriver företagets situation i dagsläget, kopplat till fallstudiens syfte och frågeställningar. Sedan 
beskrivs fallföretagets inköpsprocess djupgående med hjälp av en processkartläggning.   

 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Lidan Marine är ett företag med en kundorderdriven tillverkning av vinsch- och 
hanteringssystem. Verksamheten erbjuder bland annat avancerad hanterings-
utrustning för obemannade undervattensfarkoster som utför botten-
undersökningar samt vinschar till oljeplattformar, gruvor och fartyg. Marknaden 
kräver produkter som håller i extrema väder och Lidan Marine står därför inför 
utmanande och krävande krav.  

Under de tre senaste åren har Lidan Marine ökat sin omsättning med 133 procent 
och verksamhetens största utmaning har varit att utvecklas i takt med 
expansionen. Idag har verksamheten 64 anställda som ständigt arbetar med att 
lösa dagliga utmaningar som uppstår och i dagsläget prioriteras kortsiktiga 
lösningar framför långsiktiga. Företaget är uppdelat i sex olika avdelningar där 
varje enhet har en avdelningschef. Respektive avdelningschef ansvarar och leder 
sin enhet för att sedan rapportera till företagets VD. Figur 9 visar företagets 
organisationsstruktur. 

 

Figur 9. Lidan Marines organisationsstruktur 
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Lidan Marines vision är att vara en ledande leverantör på den globala marknaden 
av kompletta och kundanpassade vinsch- och hanteringssystem. För att vinna 
konkurrensandelar erbjuder verksamheten tillhörande eftermarknadstjänster i 
form av service. Företaget hjälper kunden på plats när produkten ska introduceras 
samt med driftsättning. När en kund väljer Lidan Marine är det främst för 
företagets kundspecifika produkter och dess höga kvalitet, i många fall är 
produkten dyrare och ledtiderna längre jämfört med konkurrenter som tillverkar 
standardprodukter. Lidan Marine har endast ett litet lager där små komponenter 
som exempelvis muttrar och skruvar lagras, resterande komponenter anskaffas då 
kundorder erhållits. Ledtiden till kund inkluderar i och med detta även 
leverantörens ledtid som i snitt är tio veckor och den totala ledtiden till kund kan 
på så sätt uppgå till i snitt 20 veckor.  

I dagsläget är det viktigare för Lidan Marine att behålla sina befintliga kunder än 
att skaffa nya vilket till stor del beror på att det är mycket tidskrävande och svårt 
att hitta en ny kund då efterfrågan är begränsad. Inköpsavdelningens uppgift är att 
utifrån givna underlag och tidsatta behov försörja Lidan Marines produktion med 
rätt varor och tjänster till rätt pris, i rätt tid och till rätt kvalitet. Företagets mål är 
att arbeta aktivt tillsammans med leverantörer om pris- och kostnadssänkningar, 
minskad kapitalbindning, bästa leveransservice, minskat administrationsarbete 
samt kompletta leveranser och miljöfrågor. De senaste åren har Lidan Marine 
beslutat att utveckla och satsa på sin inköpsavdelning, vilket gjordes med hjälp av 
en utökning i personalstyrkan där två medarbetare anställdes. Den ena anställdes 
som inköpsansvarig med arbetsuppgifter så som att granska företagets brister och 
leverantörsrelationer. Den andra medarbetaren anställdes för att minska 
tidsbristen hos övriga medarbetare genom att vara behjälplig i situationer som är 
tidskrävande. 

Idag samarbetar Lidan Marine med 198 aktiva leverantörer för direkt material. Av 
dessa utgör 175 leverantörer mindre än 1 procent av verksamhetens omsättning. 
Många av dessa registrerade leverantörer är engångsköp som uppstått när 
verksamheten utfört ett akutinköp då materialbrist uppstått. Enligt företaget själva 
kan många av dessa leverantörer eliminera från leverantörsbasen helt. Dock ligger 
fokus i dagsläget på de leverantörer som verksamheten är mest beroende av, vilka 
utgör 76,5 procent av verksamhetens omsättning och består av 22 olika 
leverantörer. Syftet är att minska beroendet av dessa leverantörer eller stärka 
leverantörsrelationen genom att skriva kontrakt som gynnar båda parterna. För att 
uppnå syftet pågår i dagsläget en kartläggning av verksamhetens leverantörer.  

4.2 Nulägesbeskrivning av inköpsprocessen 

För att få en helhetsbild av inköpsprocessen och dess tillhörande aktiviteter 
beskrivs nedan det övergripande flödet från första kontakt med kund till mottagen 
leverans av komponenter till företaget. Detta flöde kan liknas vid ett produkt-
framtagningsflöde som i fallföretaget består av marknadsavdelningen och 
inköpsavdelningens arbetsuppgifter och ansvarsområden. Författarna har till 
största del fokuserat på de processer i produktframtagningsflödet som berör 



Empiri 

26 

 

inköpsavdelningen, som härmed kommer benämnas inköpsprocessen. Dock följer 
nedan en beskrivning av processerna identifiera kundbehov och förbereda inför 
ny kundkontakt, två processer som marknadsavdelningen ansvarar för. 
Beskrivningen av dessa två processer anser författarna hjälpa läsaren att förstå 
produktframtagningsflödets helhet och därmed även inköpsprocessens helhet. 
Figur 10 illustrerar de processer som berör marknadsavdelningen (blåmarkerad 
ruta) respektive inköpsavdelningen (gulmarkerad ruta).  

Figur 10. Marknadsavdelningens(blåmarkerad) respektive inköpsavdelningens (gulmarkerad) inblandning i 
produktframtagningsflödet 

På företagets inköpsavdelning arbetar i dagsläget tre medarbetare, exklusive 
inköps-ansvarig som ansvarar för avdelningen. De har alla liknande 
arbetsuppgifter där de har aktiv kontakt med leverantörer, förhandlar och avtalar. 
Medarbetarna arbetar med såväl strategiska som taktiska inköpsfrågor på daglig 
basis. Nedan följer en beskrivning av de delprocesser och aktiviteter som ingår i 
de processer som Figur 10 illustrerar.  

4.2.1 Identifiera kundbehov och förbereda inför ny kundkontakt  

En kundkontakt kan identifieras från två olika perspektiv, antingen är kunden en 
befintlig kund som tidigare har köpt företagets produkter eller så är kunden en 
helt ny kund utan tidigare kopplingar till företaget. En ny kundkontakt skapas 
genom exempelvis mässor där företaget marknadsför verksamhetens produkter 
och idéer. Första kontakt med kund, vare sig det är en befintlig kund eller en ny 
kund, sköts av marknadsavdelningen. När en kund har gjort ett val om att inleda 
ett samarbete med Lidan Marine startas en intern förberedelse inom företaget. I 
denna process förbereder och skissar marknadsavdelningen på ett 
konstruktionsunderlag för produkten som i nästa process ska presenteras och 
utvecklas tillsammans med kunden.  

4.2.2 Utföra ett konceptarbete 

Nästa process benämns konceptarbete. I denna process utvecklas konstruktions-
underlaget tillsammans med kunden utefter dennes behov. Företagets kunder 
ställer omfattande krav på produkterna i och med den extrema miljö dessa ska 
vistas i, vilket utmynnar i en komplex produkt med många strukturer. Utefter den 
konstruktion som tagits fram skriver marknadsavdelningen en övergripande lista 
över vilka komponenter som kommer ingå i produkten, denna lista utgör sedan 
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grunden till en förkalkyl. Därefter upprättas en teknisk specifikation över 
produkten som bland annat visar vilka krav produkten måste uppfylla och vilka 
miljöer produkten måste kunna vistas i. Med hjälp av förkalkylen och den tekniska 
specifikationen tas en offert fram i företagets affärssystem Monitor som sedan 
lämnas till kund. Därefter sker ofta en förhandling mellan företaget och kunden 
för att åstadkomma ett pris som båda är nöjda med.  

Denna process sköts till stor del av marknadsavdelningen själva. Med hjälp av 
erfarenhet av tidigare projekt kan de uppskatta både priser och ledtider. De har i 
detta läge mycket liten kontakt med inköpsavdelningen som har den största 
kontakten med leverantörer och därmed den största inblicken i prisfrågan. I vissa 
fall kan inköpsavdelningen involveras i offertarbetet men vanligtvis gör marknads-
avdelningen uppskattningar om både priser samt ledtider med hjälp av erfarenhet. 
De frågor som inköpsavdelningen kan få svara på gäller ofta om de priser och 
ledtider överensstämmer med vad som redan finns upplagt i affärssystemet. 
Marknadsavdelningen har även ytterst liten kontakt med produktionsavdelningen 
som tidigare har kunnat svara på beläggningsfrågor som senare kommer mynna ut 
i förväntade ledtider. I och med expansionen som företaget har genomgått de 
senaste åren har produktionsavdelningen fått svårare att uppskatta beläggning och 
kapacitet. I företagets affärssystem Monitor finns dock en kapacitetsmodul där 
tillgänglig kapacitet kan beräknas men denna används inte i dagsläget. 

Efter en avslutad förhandling skickar företagets kund en kundorder, via mail, som 
specificerar vad kunden efterfrågar i form av produkt, leveransdag samt avtalat 
pris. Efter mottagandet kan en ny förhandling inledas om informationen på 
kundordern inte överensstämmer med tidigare diskuterad information. Efter den 
nya förhandlingen där båda parter har kommit överens skickar Lidan Marine en 
orderbekräftelse som kunden tar emot. När kunden har mottagit en 
orderbekräftelse från företaget som matchar med kundordern sker ett lagligt 
bindande avtal mellan parterna. Därefter planerar marknadsavdelningen ett möte 
för ordergenomgång som kommer ske med representanter från de resterande 
avdelningarna på företaget. De lägger även upp det specifika ordernumret för 
projektet i företagets affärssystem och kallar därefter till mötet.  

Konceptarbete är en komplex process där möten hålls kontinuerligt med kunden 
där både konstruktionsförslag samt priser diskuteras. Beroende på om det gäller 
en helt ny produkt eller en liknande produkt som företaget tillverkat innan kan 
denna process pågå i allt från några dagar upp till flera år. I Figur 11 bryts 
processen ner i fyra delprocesser samt ett antal aktiviteter.   

4.2.3 Genomföra en ordergenomgång inom företaget 

Efter processen konceptarbete påbörjas ordergenomgång inom företaget. Denna 
process innefattar ett möte som hålls internt på företaget där den inkomna 
kundordern gås igenom och ett orderprojekt med en tillhörande projektgrupp 
skapas. Projektgruppen kommer bestå av en projektledare, som i ett tidigare skede 
utsetts av marknadsavdelningen, samt representanter från produktions-
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avdelningen, inköpsavdelningen, marknadsavdelningen och det tekniska kontoret, 
vilka alla finns närvarande på mötet. Rollen som projektledare tilldelas en 
konstruktör från det tekniska kontoret som därmed är ansvarig för konstruktionen 
av produkten.  

Vid detta möte går projektledaren igenom ett standardiserat dokument där bland 
annat klareringstider3 för material, konstruktion och anskaffning, teknisk 
specifikation samt avgränsande krav för den aktuella produkten fastställs. Den 
tekniska specifikationen som togs fram under konceptarbetet med kund delas här  
med resterande projektgrupp. Konstruktionsklarering innebär den tidpunkt då alla 
ritningar ska vara klara och överlämnas till beredning. I dagsläget konstrueras 
produktritningarna utefter tillverkningsföljd, d.v.s. den del som tillverkas först 
konstrueras även först, vilket medför att ritningar färdigställs och lämnas in 
kontinuerligt till beredningen. Beredningen i sin tur, registrerar ritningarna i 
Monitor där de olika delarna av ritningen omvandlas till artikelnummer. Det är 
dessa artikelnummer som inköps-avdelningen sedan köper in efter.  

Anskaffningsklarering innebär den tidpunkt när inköpsavdelningen ska ha lagt 
order på allt material för produkten och materialklarering är den tidpunkt när allt 
material ska finnas på plats hos företaget och vara redo för produktion. 
Klarerings-tidpunkterna för material samt anskaffning sätts till stor del utefter 
inköps-avdelningens erfarenhet och kunskap om leverantörer och ledtider. I 
dagsläget stämmer denna uppskattning för det mesta eftersom företaget använder 
sig av leverantörer de har tidigare erfarenhet av och känner på så sätt till deras 
ledtider och kompetens. 

Produktionsavdelningens roll i ordergenomgången är att avgöra om den redan 
utsatta leveransledtiden till kund kan uppnås. I detta läge har 
marknadsavdelningen inte haft någon kontakt med produktionsavdelningen 
angående detta utan har istället med hjälp av tidigare projekt uppskattat en 
leveranstidpunkt. De har då inte tagit någon större hänsyn till 
produktionsavdelningens kapacitet samt beläggningsgrad vilket kan leda till 
förändrad leveranstid eller överarbete i produktion för att hinna med. Tidigare har 
produktionsavdelningen kunnat uppskatta beläggningsgraden i produktionen men 
i och med företagets expansion under de senaste åren samt mer komplexa 
produkter har denna uppgift blivit allt svårare.  

Efter mötet bekräftas kundordern och ett e-mail skickas till kunden med 
eventuella förändringar som detta möte har lett till. I dagsläget bekräftas alla 
inkommande kundorder utan någon hänsyn till den kapacitet som finns tillgänglig, 
både gällande produktion och övriga avdelningar inom företaget. Ett accepterande 
av inkommande kundorder eller ändrad kundorder kan medföra att övriga 
avdelningar upplever ökad arbetsbörda. Inköpsavdelningen som enbart beställer 

                                              

3 Tidsbestämda mål 
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från leverantörer när kundorder erhållits påverkas eftersom flera projekt måste 
genomföras samtidigt och företaget har i och med detta haft svårt att sortera alla 
komponenter utefter rätt projekt. Vid en ändring av kundordern kan även material 
som tidigare beställts bli irrelevanta och kasseras. Figur 12 visar processen 
ordergenomgång inom företaget med tillhörande delprocesser och aktiviteter.  
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Figur 11. Processkarta över konceptarbetet inom företaget 
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Figur 12. Processkarta över en ordergenomgång inom företaget  
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4.2.4 Utföra en upphandling 

Nästa process utgörs av upphandling vilket innebär att inköpsavdelningen 
granskar leverantörer utefter pris och prestanda för att hitta ett lämpligt alternativ 
till aktuell produkt. Behov som antingen kan komma via företagets affärssystem 
Monitor eller via manuell inköpsanmodan sammanställs. I och med att 
konstruktionsritningarna färdigställs kontinuerligt och lämnas in till beredning 
uppmärksammas behoven i Monitor även dessa kontinuerligt. Om ett behov 
uppmärksammas i Monitor släpps den ordern vanligtvis iväg om komponenten 
redan har en befintlig leverantör som företaget har upprättat ett avtal med. En 
inköpsanmodan görs i de fall när materialbehov inte har registrerats i Monitor 
vilket kan vara ett resultat av att beredning av ritningarna inte har hunnits med. En 
inköpsanmodan är i dagsläget ett vanligt tillvägagångssätt vid inköp. Vid mottagen 
inköpsanmodan registreras den manuellt i Monitor för att sedan skickas iväg till 
leverantören. Idag finns ett standardiserat dokument för beställning via inköps-
anmodan där bland annat leverantör, leveranstid samt artikel specificeras och fylls 
i. I dagsläget är ofta en befintlig leverantör redan vald av marknadsavdelningen 
och i detta läge köper inköpsavdelningen in utefter det. Sammanställningen görs 
idag av en medarbetare på inköpsavdelningen som tar hänsyn till bland annat 
kvantitetsfrågor och tidpunkt beroende på när komponenten behövs för 
tillverkning. 

I de fall där en order inte släpps iväg till leverantör omedelbart bedöms, efter en 
sammanställning av materialbehoven, om en befintlig eller en ny leverantör ska 
användas för beställning. En befintlig leverantör används i vanliga fall om en 
liknande produkt har tillverkats tidigare och inköpsavdelningen har erfarenhet av 
en gynnsam relation med ett förmånligt pris och ledtid till leverantören. Monitor 
visar förslag på lämpliga leverantörer som har använts tidigare. En ny leverantör 
kan vara relevant antingen om en ny produkt tillverkas som består av 
komponenter som inte tidigare har köpts in, eller om inköpsavdelningen anser att 
ett bättre avtal kan skapas med en ny leverantör. Dessa leverantörer identifieras i 
dagsläget genom en relativt snabb marknadsanalys eftersom företaget inte upplevt 
sig ha tid att utföra en grundläggande. I analysen tittar företaget på närliggande 
leverantörer som når den standard företaget måste ha på sina komponenter. 
Denna analys baseras ofta på tidigare kontakter och erfarenheter men även 
internetsökningar.  

Utefter denna identifiering görs en grov bedömning av leverantörernas tillgängliga 
kapacitet samt tillfredsställandegrad. Företaget tittar även på uppsatta nyckeltal 
som valts med hänsyn till företagets strategiska mål, dessa nyckeltal är pris och 
leveranssäkerhet. Om valet hamnar på att använda sig av en ny leverantör ska 
offerter från möjliga alternativ tas in för att granskas. En förfrågan görs som sedan 
skickas till en eller flera leverantörer. En förfrågan görs i dagsläget på olika sätt 
beroende på vem som utför den. Antingen görs en manuell förfrågan via mail där 
en kravspecifikation och ritningar bifogas eller så görs en förfrågan via Monitor. I 
en förfrågan via Monitor specificeras bland annat leverantörsinformation, 
leverans-villkor, betalningsvillkor samt information om de aktuella artiklarna. 
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Utöver detta bifogas även ritningar på de specifika komponenterna. Denna 
förfrågan skickas sedan iväg via mail till den potentiella leverantören. En förfrågan 
via Monitor kan enbart göras hos befintliga leverantörer som företaget har använt 
sig av tidigare och på så sätt finns upplagda i systemet.   

Inköpsavdelningen får sedan tillbaka svar från de tillfrågade leverantörerna, 
antingen via mail eller via Monitor beroende på tillvägagångssätt vid utskicket. 
Svar via Monitor registreras i Monitor medan vid svar via mail finns fler 
tillvägagångssätt. I vissa fall upprättas en Excelfil med informationen, andra 
gånger sparas endast mailet ner. Dessa offerter sammanställs och utvärderas sedan 
utefter en bestämd strategi för just det aktuella inköpet. Det kan bland annat 
handla om att få det lägsta priset, den bästa samordningen eller att alla 
komponenter ska komma från en och samma leverantör.  

Utefter denna utvärdering väljs vilka eller vilken leverantör företaget ska gå vidare 
med. Oftast väljs ett flertal för att på så sätt kunna ställa dessa mot varandra för att 
jämföra och få fram det bästa alternativet. Leverantör väljs sedan utefter den 
strategin som satts för det aktuella inköpet. Idag väljs oftast en leverantör per 
komponent. Därefter kan en förhandling mellan företaget och den valda 
leverantören ske, det kan röra sig om en mindre men också en något större 
förhandling. I dagsläget är mindre förhandlingar via telefon eller e-mail mest 
förekommande där endast små justeringar kring priser och leveranstider 
diskuteras. Efter en förhandling som båda parter har godkänt registreras den 
information som förhandlingen har medfört i Monitor, bland annat leverantörens 
kontaktinformation samt avtalade priser och ledtider. Inköpsavdelningen ska efter 
en förhandling meddela icke valda leverantörer om anledningen till varför de inte 
blivit valda just denna gång. Dock genomförs denna uppföljning, enligt företagets 
inköpsansvarige sällan på grund av tidsbrist hos medarbetarna. Dock hävdar 
denne att en uppföljning i detta läge skulle kunna medföra att leverantören fick en 
inblick i vad som krävs för att bli leverantör till fallföretaget och utefter det fatta 
viktiga produktionsbeslut. Figur 13 visar hur processen upphandling bryts ned i 
respektive delprocesser och aktiviteter. 

4.2.5 Utföra en inköpsorder 

När arbetet med upphandling är utfört påbörjas processen att utföra en 
inköpsorder. När aktuell leverantör är vald för den specifika artikeln registreras en 
inköpsorder i Monitor som sedan skickas iväg via mail. Medarbetaren på inköps-
avdelningen registrerar artikelnummer samt antal, i samband med detta visas även 
benämning och pris automatiskt. I dagsläget finns situationer där ett akut behov i 
produktionen kan uppstå och de behöver tillgång till en specifik komponent 
direkt. I dessa fall får produktionsavdelningen köpa in komponenten från ett 
närliggande företag och inköpsavdelning får registrera köpet i Monitor i efterhand. 
Det finns även situationer där produktionsavdelningen sköter kontakten med 
leverantören själva och köper in en komponent som behövs akut för 
fortskridandet av ett projekt. Även i denna situation registrerar inköpsavdelningen 
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köpet i efterhand. Efter registrering i Monitor sker även registrering av fakturan 
för det inhandlade materialet. Registreringen av fakturor fördelas på 
inköpsavdelningens medarbetare där företagets inköpsansvarige är inkluderad. 
Eftersom inköpsansvarige är anställd för att fokusera på strategiska frågor bör 
denna aktivitet, enligt inköpsansvarige själv, inte ingå i hans arbetsuppgifter. Figur 
14 visar processen utföra en inköpsorder med tillhörande delprocesser och 
aktiviteter. 

4.2.6 Ta emot orderbekräftelse  

Efter leverantören mottagit företagets inköpsorder skickar de en orderbekräftelse 
tillbaka. I 95 procent av fallen sker detta via mail men kan även ske via telefon och 
i extrema fall mottar inte företaget en orderbekräftelse överhuvudtaget. Efter 
mottagen orderbekräftelse tas även den befintliga ordern fram i Monitor och dessa 
två jämförs. I flera fall har antingen leverantören gjort ändringar i ordern eller så 
har företaget inte utgått fullt ut från leverantörens offert. Företaget har ett val att 
antingen godkänna leverantörens orderbekräftelse om det överensstämmer med 
den lagda ordern, informationen sparas i detta fall i Monitor och 
inköpsavdelningens arbete är slutfört. Om fallföretaget väljer att inte godkänna 
orderbekräftelsen eftersom de anser att skillnaden mellan den lagda ordern och 
orderbekräftelsen är för stor gällande bland annat pris och ledtider, sparas 
informationen ner men slutförs ej. I dessa fall kan antingen inköpsavdelningen ta 
kontakt med leverantören och förhandla om de ändringar som gjorts för att 
försöka komma fram till en lösning. Leverantören får i sin tur skicka en ny 
orderbekräftelse med ändringen. I de fall företaget har lagt en felaktig order 
utifrån leverantörens offert görs en ny inköpsorder. Om inköpsavdelningen anser 
att leverantören inte kan göra något i frågan informeras projektledaren om 
förändrade förutsättningar som i sin tur får meddela slutkund vilka gemensamt får 
förhandla om möjliga alternativ för fortsatt arbete. Figur 15 redogör för processen 
orderbekräftelse och dess delprocesser samt tillhörande aktiviteter. 

4.2.7 Ta emot inkommande gods 

Den köpta komponenten anländer därefter till godsmottagningen efter avtalad 
leveranstidpunkt där den görs redo för produktion. När företaget mottagit godset 
och en kvalitetskontroll har utförts bör enligt inköpsansvarige en återkoppling till 
den aktuella leverantören ske. Denna återkoppling bör specificera hur pass väl 
leverantören har uppnått företagets nyckeltal, pris och leveranssäkerhet, samt 
andra kriterier som företaget anser vara viktiga. I dagsläget görs denna uppföljning 
dock sporadiskt på grund av tidsbrist hos inköpsavdelningens medarbetare. Vidare 
hävdar inköpsansvarige att det är en viktig uppgift som hjälper företaget att fatta 
beslut om vidare samarbete med aktuell leverantör. 
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            Figur 13. Processkarta över utförandet av en upphandling 
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Figur 14. Processkarta över utförandet av en inköpsorder  
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Figur 15. Processkarta över mottagning av kundorder.
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5 Analys 

I följande kapitel analyseras den insamlade empirin från valda fallföretaget med hjälp av studiens 
teoretiska ramverk. Analysen utgår från studiens två frågeställningar och ligger till grund för 
studiens resultat. 

 

5.1 Frågeställning 1 

För att besvara studiens första frågeställningar ”Vilka utmaningar kan identifieras 
inom inköpsprocessen i ett företag med en kundorderdriven tillverkning?” har författarna 
studerat teorier om hur en allmän inköpsprocess är uppbyggd samt viktiga 
faktorer att beakta för att uppnå en effektiv inköpsprocess. Författarna har även 
samlat in empiri från det valda fallföretaget med hjälp av intervjuer, observationer 
och dokumentationer som resulterat i en processkarta. Nedan analyseras 
framtagenteori och empiri som har utmynnat i fem utmaningar; bristande 
kommunikation, optimistisk tidsbedömning, otydlig arbetsprocess, tidspress samt 
otydlig inköpsplanering.   

5.1.1 Bristande kommunikation 

I ett företag med en kundorderdriven tillverkning ligger fokus på kundens 
specifika önskemål och företaget måste ständigt vara flexibel på kundens 
ändringar (Weele, 2012). I fallföretaget är det marknadsavdelningen som har all 
kundkontakt och om kunden önskar att ändra i en befintlig order måste hela 
verksamheten informeras om detta. Når inte informationen om ändringar ut till 
alla avdelningar arbetar dessa utifrån olika mål, vilket kan medföra förvirring bland 
medarbetarna och de olika avdelningarna. Detta stärks av Lysons (2012) som 
hävdar att informationen måste hanteras på ett lämpligt sätt i alla delar av 
processen för att på så sätt kunna se till så att alla inblandade är medvetna om 
aktuell status. Inköpsavdelningen påverkas när ändring i kundorder kan resultera i 
en ändrad inköpsorder, en helt ny inköpsorder eller att en ny leverantör måste 
väljas. För att utföra inköpsavdelningens arbetsuppgifter måste rätt information nå 
avdelningen i rätt tid för situationen.   

Enligt Mattsson (2012) ska information vara korrekt, tidsaktuell samt komplett för 
att räknas som av god kvalitet. För att information ska klassificeras som korrekt 
måste den uppfylla kraven om hög validitet samt reliabilitet. Informationen måste 
tydligt visa om rätt mätningar utförts och om de mätningar som var avsedda att 
undersökas har undersökts. Vid en ändring i kundorder kan nya mätningar 
behövas och om informationen om ändringar inte når fram till alla avdelningar 
kan viktiga mätningar utebli. Ett tydligt exempel i fallföretaget är när ändringar 
sker i antingen kundordern eller inköpsordern. En konsekvens kan bli att 
inköpsavdelningen måste ändra leverantör för att kunna möta nya behov som 
ändringen medför. Information kring leverantörsval ska ske genom uppsatta 
nyckeltal så som pris och leveranssäkerhet och mätningar måste därefter utföras. 
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När marknadsavdelningen inte informerar inköpsavdelningen om ändringar 
uteblir denna process och konsekvensen kan blir att fel leverantör för den 
specifika komponenten väljs. För att informationen ska klassificeras som korrekt 
måste den även enligt Mattsson (2012) visa ett likvärdigt resultat vid upprepade 
mätningar. I fallföretaget kan inte informationen klassificeras som korrekt i många 
avseenden, exempelvis gav intervjuobjekten olika information om samma process. 
Det tyder på att fallföretagets olika medarbetare har olika synsätt och uppfattning 
av samma situationer.   

För att informationen ska klassificeras som av god kvalitet måste den även vara 
tidsaktuell. För att inköpsavdelningen ska ha chans att välja leverantör utifrån 
uppsatta nyckeltal måste de få information i rätt tid, om leverantören redan är vald 
när behovet når inköpsprocessen informeras inköpsavdelningen således inte i rätt 
tid. Inköpsavdelningen har då inte möjlighet att granska leverantören eftersom 
materialet oftast måste beställas omgående när behovet upptäckts. Vilket kan 
resultera i att leverantören inte är den mest lämpade för det specifika inköpet. Ett 
ytterligare exempel på att informationen ibland inte är tidsaktuell är bristen på 
kommunikation mellan inköpsavdelningen och marknads-avdelningen när det 
gäller framtida efterfrågan. I och med marknadsavdelningens kontakt med kunder, 
på bland annat mässor, får de enligt flertalet intervjuobjekt, tillgång till värdefull 
information om framtida efterfrågan som skulle kunna leda till tillförlitligare 
prognoser. Vidare hävdar företagets inköpsansvarige att informationen som fås 
om framtida efterfrågan kan delas med företagets leverantörer som i sin tur kan 
planera sin produktion efter denna information. Mattsson (2012) framhåller vikten 
av att företag delar med sig av sina prognoser uppströms i flödet för att de på så 
sätt kan planera utefter dessa. I dagsläget delar inte marknadsavdelningen med sig 
av denna information om framtida efterfrågan till inköpsavdelningen. 

Till sist måste informationen vara komplett för att kunna klassificeras som av god 
kvalitet. Marknadsavdelningen måste kunna leverera information som består av 
alla viktiga parametrar så som ingående komponenter och specifikt antal. Dessa 
parametrar krävs för att kunna göra ett korrekt val av leverantör vilket enligt 
Handfield (2011) är en av de viktigaste arbetsuppgiften inköpsavdelningen har. I 
dagsläget är denna information bristfällig och kan leda till fel val av leverantör. 
Enligt Mattsson (2012) är detta ett tecken på att informationen inte är komplett.    

5.1.2 Optimistisk tidsbedömning 

I dagsläget accepterar fallföretaget alla önskemål som kommer från kund, det 
gäller då både inkommande kundorder samt om kund vill göra ändringar i en 
befintlig order. Den belastning som detta medför påverkar inköpsprocessen på 
flera områden. När verksamheten accepterar en kundorder ska leverantörer väljas 
och komponenter införskaffas. Om kundorder accepteras för tätt inpå varandra 
kommer det medföra att medarbetarna på inköpsavdelningen måste utföra ett 
flertal projekt samtidigt och konsekvensen kan bli att tillgänglig tid fördelas olika 
på olika projekt vilket kan medföra ojämn arbetsfördelning. Fallföretaget har en 
begränsad kapacitet och vid en acceptans av alla kundorder tas ingen hänsyn till 
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tillgänglig kapacitet eller tid som företaget har till förfogande. Konsekvensen blir 
att flera viktiga steg, som exempelvis välja rätt leverantör uteblir och 
inköpsprocessens fokus ligger endast på att beställa komponenter från befintliga 
leverantörer utan en granskning av nyckeltal. En ytterligare konsekvens av denna 
optimistiska tidsbedömning blir att medarbetarna antingen får arbeta övertid eller 
att extra personal sätts in. 

I ett företag med en kundorderdriven tillverkning uppstår det även ofta ändringar i 
kundordern under projektets gång vilket också gäller för fallföretaget. En ändring 
av en kundorder kan enligt intervjuobjekten antingen komma från kunden, 
leverantören eller företaget själva. När ett företag med en kundorderdriven 
tillverkning inte har tillgång till buffertar som kan fånga upp dessa variationer som 
ändringarna medför, kan det få stora konsekvenser (Jonsson, 2005). Företagets 
inköpsansvarige framhåller ett exempel där en kund gör en ändring i befintlig 
order som leder till att en ny komponent måste köpas in från leverantör. I 
dagsläget kan leveransledtiden uppgå till tio veckor, dock väljer inte företaget att 
addera denna ledtid på lovad leveransledtid till kund utan väljer att istället att 
försöka lösa det internt.  

5.1.3 Otydlig arbetsprocess 

Fallföretaget har som tidigare nämnt expanderat kraftigt under de senaste åren och 
i takt med expansionen har nya medarbetare anställts och olika avdelningar har 
formats. Inom företaget finns inga dokumenterade arbetsuppgifter som 
medarbetarna ska följa vilket enligt företagets inköpsansvarige har bidragit till att 
medarbetarna utför processens aktiviteter olika. Vidare hävdar företagets 
medarbetare på marknadsavdelningen att gamla rutiner lever kvar och vissa 
aktiviteter utförs på samma sätt som de alltid har gjort, utan någon hänsyn till 
företagets expansion.  

Enligt Handfield (2011) varierar inköpsprocessens utformning beroende på 
företag men bör innehålla aktiviteter så som identifiering av materialbehov, val av 
leverantör samt fastställa leveransvillkor. Konsekvensen av att fallföretaget inte 
har någon dokumenterad arbetsbeskrivning har medfört att en arbetsuppgift om 
enligt Handfield (2011) bör ingå i inköpsprocessen utförs av marknadsavdelningen 
istället. Arbetsuppgiften som utförs av marknadsavdelningen hos fallföretaget är 
valet av leverantör för det aktuella projektet. När inköpsavdelningen upptäcker ett 
behov har marknadsavdelningen i många fall redan rekommenderat en leverantör 
till det specifika materialet, oftast är denne en redan igenkänd leverantör som har 
tidigare erfarenhet av produktion av de specifika komponenterna. Enligt 
företagets inköpsansvarige är det just den rekommenderade leverantören som 
oftast väljs och att detta val beror på gamla rutiner som lever kvar. Leverantörer 
som affärssystemet rekommenderar kan vara en leverantör som uppstått i form av 
ett akutinköp och konsekvens av detta blir att leverantören inte väljs utefter 
företagets uppsatta nyckeltal. Russil (2010) förklarar att många företag har svårt att 
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komma ur mönster av rutiner och om verksamheter inte förändras i takt med 
marknaden kan det få förödande konsekvenser.  

5.1.4 Tidspress 

I ett företag med en kundorderdriven tillverkning är det väsentligt att varorna 
kommer i rätt tid eftersom otillgängliga lager och buffertar inte kan fånga upp 
avsaknaden av material. En väntan på material kan leda till längre ledtider, både 
för produktionen och leveransledtid ut till kund. Enligt fallföretaget är företagets 
mål att inte förlänga leveransledtiderna ut till kund utan de vill med bästa förmåga 
försöka hinna med det extra arbete en försening innebär internt. Vidare hävdar 
företagets inköpsansvarige att extra arbetet medför en stor tidspress för företagets 
medarbetare i vissa situationer som exempelvis uppföljning och utvärdering av 
leverantörer.  

En kontinuerlig uppföljning och utvärdering av leverantörer är enligt Lysons 
(2012) viktigt för att uppnå goda leverantörsrelationer. Denna åsikt delas med 
fallföretaget och flera intervjuobjekt är av samma uppfattning. Dock har 
fallföretaget, enligt företagets inköpsansvarige i dagsläget inte tid att ge den 
återkopplingen till alla leverantörer som de skulle önska. Exempelvis ges ofta 
ingen återkoppling till bortvalda leverantörer om anledningen till beslutet. Vidare 
hävdar företagets inköpsansvarige att det är viktigt att ge denna återkoppling inför 
ett potentiellt framtida samarbete eftersom leverantören redan då ser vad företaget 
efterfrågar och kan fatta interna beslut utefter det. Återkoppling till företagets 
nuvarande leverantörer är i dagsläget även denna begränsad. Dock hävdar 
företagets inköps-ansvarige även här att den är viktig för att följa upp 
leverantörers prestation för att fatta eventuella beslut om vidare samarbete. Detta 
stärks av Jonsson (2005) som menar att återkoppling till en verksamhets 
nuvarande leverantörer är viktig för att följa en leverantörs utveckling.  

När en ritning över den aktuella produktkonstruktionen utformats läggs denna in i 
fallföretagets affärssystem av beredningen och på så sätt specificeras produktens 
artikelnummer. Inköpsavdelningen köper i sin tur in efter dessa artikelnummer. 
Om beredningen inte har konstruktionsritningen tillhandahållen inom 
konstruktionsklareringstiden registreras behovet för sent och inköpsavdelningen 
informeras inte i rätt tid. I dagsläget resulterar det i att inköpsavdelningen får in ett 
flertal inköpsanmodan från produktionsavdelningen när aktuellt material inte finns 
tillgängligt vid behov. I dagsläget finns, som tidigare beskrivits, ett dokument för 
inköpsanmodan där bland annat antal, pris och leverantör finns specificerat. Vid 
beställning av komponenter via inköpsanmodan är det medarbetaren från 
produktionen som vid det upptäckta behovet specificerat vilken leverantör de vill 
ska användas. Vidare menar företagets inköpsansvarige att produktionen vill ha 
tillgång till materialet omgående. Detta medför att en stor tidspress läggs på 
inköpsavdelningens medarbetare att köpa in det aktuella materialet för att 
produktionen ska kunna fortgå. Vilket i sin tur medför att ett antal aktiviteter, så 
som att välja lämplig leverantör för materialet, gås om intet. 
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5.1.5 Otydlig inköpsplanering 

Komponenter införskaffas när kundorder erhålls eller när ett behov uppstår. I 
fallföretaget utformas en konstruktionsritning av produkten som lämnas in 
kontinuerligt till beredningen av konstruktören. Beredningen registrerar ritningen i 
Monitor och ritningens alla delar omvandlas till artikelnummer. Dessa artikel-
nummer formar ett behov som inköpsavdelningen köper in efter. Brister kan 
uppstå i denna process och resulterar i att material inte finns tillgängligt vid 
produktionsbehov, konsekvensen blir då att fallföretaget måste utföra akutinköp.  

Fallföretagets leverantörsbas består av 175 olika leverantörer som utgör mindre än 
1 procent av verksamhetens omsättning. Många av dessa leverantörer är tillfälliga 
och har registrerats i Monitor på grund av akutinköp som utförs av produktionen. 
Ibland kontaktar produktionen själva leverantören och begär leverans omgående 
oavsett pris, eller anskaffar material från närliggande återförsäljare. Enligt 
företagets inköpsansvarige görs dessa köp när behovet upptäckts för sent i flödet 
och är en kortsiktig lösning för att minimera den skada som uppstått eller kommer 
att uppstå. Dessa inköp är oftast dyrare än att beställa från leverantör utifrån 
uppsatta avtal och medför merarbete för medarbetarna. Enligt Handfield (2011) är 
valet av leverantör ett av det viktigaste beslut en verksamhet kan göra och om 
valet av leverantör blir bristfälligt kan det skada verksamheten långsiktigt. Jonsson 
(2005) förklarar även att för kunna utföra ett korrekt val av leverantör bör 
verksamheten beakta ett antal prestationsgrundande kriterier, så kallade nyckeltal 
som pris och kvalitet.  

5.2 Frågeställning 2 

Studiens andra frågeställning lyder ”Hur kan dessa utmaningar inom inköpsprocessen i ett 
företag med en kundorderdriven tillverkning hanteras för ökad effektivitet?”. För att besvara 
denna frågeställning har författarna studerat insamlad empiri samt granskat teorier 
om effektivisering av processer. Nedan presenteras sätt att hantera de identifierade 
utmaningarna för att i sin tur öka verksamhetens effektivitet. 

5.2.1 Bristfällig kommunikation 

Enligt Liker (2012) måste hela verksamheten och dess medarbetare ha en 
gemensam vision och ett tydligt mål. Det är viktigt med en helhetssyn av flödet 
och att alla medarbetare har en gemensam bild av processerna och vilket värde de 
tillför. För att få en helhetsbild bör enligt Russil (2010) kommunikationen som 
sker inom företaget stödja vision och mål.  

Fallföretagets kommunikation anses vara bristfällig utifrån Mattsson (2012) tre 
kategorier, korrekt, tidsaktuell samt komplett information. För att säkerställa att 
företagets alla interna avdelningar får rätt information i rätt tid och på rätt sätt kan 
en kommunikationsplan upprättas (Tonnquist, 2012). Genom att tydligt planera 
informationsflödet och granska olika informationskanaler kan ett passade 
kommunikationsflöde, för en specifik situation, upprättas (Tonnquist, 2012). I 
frågeställning 1 beskrivs att värdefull information om framtida efterfrågan inte når 
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inköpsavdelningen i rätt tid för att kunna dela med sig till företagets leverantörer, 
ett tydligt exempel på att informationen inte är tidsaktuell. Genom ett tydligt 
kommunikationsflöde, som bestäms internt inom företaget, kommer information 
nå inköpsavdelningen i tid. Om fallföretaget, med hjälp av denna information, kan 
dela med sig av en prognos i tid kan alltså leverantörerna planera sin produktion 
efter denna prognos vilket kan leda till en reducering av ledtider.  

5.2.2 Optimistisk tidsbedömning 

I dagsläget har fallföretaget ingen tydlig planering som visar vilka kundorder som 
har accepterats av företaget. Företagets inköpsansvarige anser att det medför att 
accepteranden av kundorder och ändringar i befintliga order görs utan att ta 
hänsyn till tillgänglig kapacitet. Ofta överskrids den tillgängliga kapaciteten 
eftersom företaget tror att de har den behövda kapaciteten, men istället får 
medarbetarna arbeta övertid eller så tar företaget in extra personal.  

Ett affärssystem är en väsentlig del av ett företag för att administrativt kunna styra, 
kontrollera och planera verksamheten (Jonsson, 2005; Rosell, 2010). Fallföretagets 
affärssystem Monitor har en funktion för kapacitetsplanering men som i dagsläget 
inte används. En användning av affärssystemet skulle hjälpa företaget att bättre 
kunna planera sin kapacitet och därmed på ett tydligt sätt se om de kan acceptera 
fler order eller göra ändringar i en befintlig order. Detta stärks av Jonsson (2005) 
som menar på att genom att använda sitt affärssystem för att registrera kundorder 
och reservera material kan ett företag göra en korrekt kapacitetsplanering och på 
så sätt minska risken för resurskrockar. 

5.2.3 Otydlig arbetsprocess  

I fallföretaget överlappar marknadsavdelningens arbetsuppgifter inköpsprocessens 
och i många fall rådfrågar marknadsavdelningen inköpsavdelningen istället för att 
överlåta arbetsuppgiften till inköpsavdelningen. En sådan arbetsuppgift är val av 
leverantör. För att hantera detta kan en omkonfigurering av aktiviteter ske. 
Mattsson (2012) beskriver att med hjälp av omkonfigurering förflyttas aktiviteter 
och därmed ansvar mellan avdelningarna. Fallföretaget är i behov av att förflytta 
ansvaret från marknadsavdelningen till inköpsavdelningen i denna fråga eftersom 
enligt Handfield (2011) är valet av leverantör väsentligt för ett framgångsrikt 
företag och en del av inköpsavdelningen ansvar. Vidare hävdar Jonsson (2005) att 
om den berörda artikeln är komplex, som fallföretagets produkter är, krävs att en 
tydlig kravspecifikation tas fram och även att ett mer gediget offertförfarande 
genomförs, vilket även detta är ett av inköpsprocessens ansvarsområden. 

En tydlig arbetsbeskrivning skulle hjälpa fallföretagets medarbetare att skilja på 
vad som ingår, respektive inte ingår, i deras arbetsuppgifter och gör det på så sätt 
möjligt för dem att fokusera på det väsentliga för deras arbete. Detta stärks av 
Mattsson (2012) som menar att en verksamhet bör skapa ett regelverk, så som en 
arbetsbeskrivning, som visar hur processerna ska utföras så att den berörda 
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medarbetaren är helt införstådd i arbetets utformning. Enligt Jonsson (2005) kan 
ett regelverk upprättas med hjälp av en kartläggning av företagets processer. 
Vidare hävdar Mattsson (2012) att en kartläggning av processer hjälper företag att 
urskilja vilka processer som tillför värde respektive inte tillför värde för ett flöde 
och kan utefter det förenkla eller rent av eliminera processer. I dagsläget har 
fallföretaget inte kartlagt sina processer för att urskilja vilka processer som medför 
värde eller inte. Fallföretaget har inte heller kartlagt medarbetarnas arbetsuppgifter 
och därför finns ingen dokumenterad standardisering av arbetsbeskrivningar. 
Vidare hävdar Liker (2012) att en standardiserad arbetsbeskrivning och process är 
en förutsättning för förbättringsarbete. En process som förändras kontinuerligt 
utan att fastställas är en ostabil grund att bygga ett förbättringsarbete på. På 
samma sätt är en standardiserad process en stabil grund att bygga ett 
förändringsarbete på.  

5.2.4 Tidspress 

I dagsläget finns ett antal processer och aktiviteter hos fallföretaget som upplevs 
ha för stor tidsåtgång, vilket medför att aktiviteter ibland bortses ifrån. För att 
förhindra det bör enligt Jonsson (2005) en verksamhet analysera hela flödet och 
kartlägga dess processer för att vidare kunna identifiera de processer som inte 
tillför flödet värde och därmed är en onödig tidsförlust. Genom en fortsatt 
kartläggning av fallföretagets alla processer kan möjligheter för verksamheten att 
kombinera aktiviteter och resurser uppnås. Vidare hävdar Mattsson (2012) att en 
omkonfigurering av processer kan resultera i en tidsvinst vilket kan uppnås genom 
en sammanslagning av processer och aktiviteter. Genom en analys av 
verksamhetens processer där en bästa metod för en arbetsprocess identifieras kan 
även en standardisering av denna arbetsprocess fastställas (Liker, 2012). Vidare 
hävdar Srinivasan (2012) att en standardisering av en arbetsprocess kan medföra 
en stor tidsvinst eftersom den variation i tid som uppstår när medarbetare utför 
samma arbetsuppgift på olika sätt elimineras.  

5.2.5 Otydlig inköpsplanering 

En otydlig inköpsplanering har fått fallföretaget att utföra snabba akutinköp i de 
situationer material saknas för att kunna låta produktionen fortgå. Akutinköpen 
kan ske från närliggande återförsäljare eller från leverantör, den enda faktorn som 
tas hänsyn till är hur fort materialet kan anlända till företaget. Bristfälliga beslut 
leder till val av leverantör utifrån uppsatta mål och nyckeltal uteblir. Enligt Lysons 
(2012) är det viktigt att ett företag har en strukturerad inköpsstrategi och i 
dagsläget är fallföretaget inköpsstrategi att minska beroendet av de leverantörer 
som verksamheten är mest beroende av. Det medför att fallföretaget inte 
prioriterar att minimera de leverantörer som registrerats i Monitor på grund av 
akutinköp och som inte granskats utefter pris utan endast utefter kort leveranstid. 
Konsekvensen blir att tillfälliga leverantörer kvarstår i leverantörsbasen och nästa 
gång när ett behov av en liknande produkt uppstår finns risken att Monitor ger 
förslag på samma leverantör. För att undvika en sådan situation kan 



Analys 

45 

 

verksamhetens affärssystem granskas noggrannare. Detta stärks av Rosell (2010) 
som menar att en verksamhet uppnå stora fördelar med ett effektivt affärssystem.
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel presenteras författarnas egna åsikter kring studien som helhet. Inledningsvis 
diskuteras studiens resultat utifrån de identifierade utmaningarna. Vidare följer en diskussion 
kring författarnas val av metoder och tillvägagångssätt. Avslutningsvis presenteras författarnas 
egna slutsatser och förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Resultat 

I detta avsnitt diskuteras det resultat som presenterats under analyskapitlet. 
Resultatet diskuteras utefter de fem identifierade utmaningarna. 

6.1.1 Bristfällig kommunikation 

Enligt Jonsson (2005) är inköpsprocessen oftast tvärfunktionell och sträcker sig 
över fler olika avdelningar, vilket kan medföra att konsekvenser av exempelvis 
bristande kommunikation inte enbart kommer påverka inköpsavdelningen. Detta 
ser författarna tydligt hos fallföretaget där de ser tecken på bristande 
kommunikation i hela inköpsprocessen, till stora delar mellan marknads-
avdelningen och inköpsavdelningen. Utifrån intervjuobjektens svar på författarnas 
frågor har författarna uppfattat en tydlig ”vi och dem-känsla” mellan 
medarbetarna på fallföretaget. Författarna anser att detta till stor del beror på att 
medarbetarna inte delar med sig av information sinsemellan, i många fall eftersom 
de inte är medvetna om att den aktuella informationen bör delas. Vidare tror 
författarna att det kan bero på ett bristande helhetsperspektiv där medarbetarna 
inte ser hur aktuell information kan påverka företaget och alla dess processer.  

Ett helhetsperspektiv kan uppnås när medarbetarna ser sambandet mellan 
företagets processer och hur de påverka varandra. För att åstadkomma det kan 
företaget göra en kartläggning av företagets samtliga processer, för att på så sätt 
visa hur dessa hänger ihop. För att uppfylla syftet med just denna utmaning kan 
processkartan fokusera på kommunikation och informationsflödet i företaget. 
Författarna anser då att medarbetarna får en inblick i och förstår innebörden av 
hur kommunikation kan påverka företagets processer och leda till ett mer effektivt 
resultat. En processkarta upprättas med fördel med hjälp av berörda 
medarbetare(Carlsson, 2005; Srinivasan, 2012), i detta fall kan det röra sig om 
representanter från företagets samtliga avdelningar. Processkartan kan skapas med 
hjälp av en så kallad workshop där medarbetarna får ta del av varandras åsikter 
och idéer och tillsammans upprätta en processkarta som alla är överens om. Med 
denna processkarta kan nuvarande kommunikationsvägar granskas för att sedan 
identifiera hur ett framtida tillstånd skulle kunna se ut där aktuell information når 
ut till alla berörda medarbetare. 
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6.1.2 Optimistisk tidsbedömning 

I dagsläget accepterar fallföretaget alla kundorder samt ändringar i befintliga 
kundorder även om detta medför extra arbetsbelastning. Ingen hänsyn tas till 
tillgänglig kapacitet hos övriga avdelningar och medarbetare. Dock finns det en 
möjlighet i företagets affärssystem att beräkna tillgänglig kapacitet utifrån 
registrerade kundorder, men som i dagsläget inte används. Författarna anser att 
företaget bör använda funktionen för kapacitetsplanering för att på ett 
överskådligt sätt se om de har resurser, material och maskinkapacitet tillgängligt 
för att kunna göra ändringar eller acceptera en ny kundorder.  

En kontinuerlig registrering av kundorder kommer även ge bättre framförhållning 
och övriga avdelningar kommer veta vad det är som förväntas av dem och vid 
vilken tidpunkt. På så sätt kan övertidsarbete undvikas, vilket författarna anser är 
en viktig åtgärd för att minska den optimistiska tidsbedömningen. Vidare anser 
författarna att med en mer öppen relation och ökad samverkan med sina kunder 
och leverantörer skulle denna utmaning påverkas positivt.  

6.1.3 Otydlig arbetsprocess 

På ett flertal ställen i fallföretagets inköpsprocess brister i samsynen på 
arbetsuppgifterna. I många fall utförs arbetsuppgifter olika beroende på 
medarbetare vilket både medför varierande tidsåtgång samt arbetsresultat. Vidare 
framhåller författarna vikten av att kartlägga inköpsprocessens delprocesser samt 
aktiviteter för att på så sätt kunna standardisera ett arbetssätt. För att kartlägga 
processer bör alla inblandade medarbetare vara involverade, detta för att 
processkartans resultat ska bli realistiskt. Här anser författarna att fallföretaget kan 
utveckla den processkarta som studien har genererat. 

Vidare anser författarna att en processägare bör utses för varje process vilken 
ansvarar för uppsättning av mätetal och mål samt uppföljning av dessa. Genom att 
utse en processägare för varje process eller grupp av processer anser författarna att 
arbetet med processer kommer tas mer på allvar för att sedan kunna utvecklas och 
leda till fler förbättringar. 

6.1.4 Tidspress 

Författarna tror att genom en fördjupande kartläggning av fallföretagets alla 
processer kan de aktiviteter och processer som inte tillför flödet något värde 
elimineras eller omkonfigureras. På så sätt kan det medföra stora tidsvinster för 
företaget, den vunna tiden kan i sin tur fördelas på de aktiviteter som i dagsläget 
uppfattas ta mycket tid. Författarna anser att det är väsentligt att medarbetarna på 
inköpsavdelningen får tillräckligt med tid för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
I dagsläget hittas ofta kortsiktiga lösningar på identifierade problem, men med 
tillräckligt med tid kan medarbetarna istället fokusera på långsiktiga lösningar som 
gynnar hela verksamheten och dess framtid. Som tidigare beskrivits går en stor del 
av företagets inköpsansvariges tid till att fakturera, en tid som denne egentligen är 
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anställd för att hjälpa företaget med strategiska frågor. Vid en omstrukturering av 
tidsåtgång tror författarna att en fokusering på processer och frågor som tillför 
företaget värde kommer det hjälpa företaget att expandera ytterligare. 

6.1.5 Otydlig inköpsplanering 

Författarna anser att utmaningen grundar sig i en otydlig planering av behovs-
registrering i affärssystemet. Som författarna ser det kan det dels bero på att 
konstruktionsritningarna överlämnas till beredningen försent, vilket i sin tur kan 
bero på att den uppsatta konstruktionsklareringstidpunkten är för optimistisk 
uppsatt. Dels för att beredningen inte har den tid som behövs för att registrera 
ritningarna i affärssystemet och dels för att inköpsavdelningen inte har den tid det 
krävs för att köpa in efter dessa ritningar. Företagets inköpsansvarige nämner att 
den metod som företaget använder idag, att kontinuerligt lämna in 
konstruktionsritningarna när de är färdigställda, har fungerat bra i de flesta 
situationerna. Dock tror författarna att i och med den kraftiga expansionen, som 
fortfarande pågår, kommer företaget att behöva en tydligare planering för denna 
process. En tydligare planering skulle ge alla inblandade mer struktur i arbetet och 
inga aktiviteter skulle försummas.  

Författarna tror även att en realistisk konstruktionsklareringstid är en förutsättning 
för att få denna process att fungera. Om konstruktionsavdelningen inte har 
möjlighet att lämna över ritningarna till beredningen vid ett specifikt datum kan 
tidpunkter för delöverlämningar sättas upp. Dessa tider skulle beredningen och 
även inköpsavdelningen i sin tur kunna planera utefter vilket författarna anser 
skulle kunna leda till bättre tidsplanering och även en tidsvinst. Författarna anser 
att en bra tidpunkt för att bestämma dessa tidpunkter är under ordergenomgången 
och att detta görs i samspel mellan alla inblandade avdelningar.   

6.2 Implikationer 

De identifierade utmaningarna är endast framtagna ur ett inköpsperspektiv i ett 
företag med en kundorderdriven tillverkning. Studien fokuserar på ett utvalt 
fallföretag och det kan alltså finnas andra utmaningar som måste undersökas på 
andra företag. Grunden till studien var att skapa en nulägesanalys där en 
identifiering av verksamhetens processer genomförs. När nulägesanalysen utförts 
kan utmaningar identifieras och varje utmaning bör därefter hanteras.  

Genom att upprätta en processkarta som återger hela verksamhetens flöde kan 
företaget och dess medarbetare få förståelse för verksamhetens samtliga delar och 
hur dessa samverkar. Med hjälp av författarnas framtagna processkarta över 
inköpsprocessen kan fallföretaget utveckla processkartan över hela verksamheten. 
Författarna har även identifierat inköpsprocessens utmaningar och medarbetarna 
bör tillsammans analysera dessa utmaningar.   

Denna studie har inte genererat i några teoretiska implikationer eftersom studien 
inte har bidragit till utvecklingen av nya teorier. Däremot har redan etablerade 
teorier i vissa fall kunnat styrkas med hjälp av studiens resultat.  



Diskussion och slutsatser 

49 

 

6.3 Metodkritik 

I kommande avsnitt diskuteras författarnas metodval och tillvägagångsätt vid 
datainsamling och dataanalys. En diskussion förs även kring graden av reliabilitet 
och validitet som studiens tillvägagångssätt har resulterat i. 

6.3.1 Datainsamling 

Studiens datainsamling inkluderar insamlad data från en litteraturstudie och en 
fallstudie i form av intervjuer och observationer. En litteraturstudie har utförts för 
att hitta teorier angående inköpsprocessen och faktorer för att kunna effektivisera 
denna process. De framtagna teorierna har format ett teoretiskt ramverk för att 
kunna besvara studiens syfte. En nackdel är att det teoretiska ramverket kan 
uppfattas som omfattande och för att minimera denna känsla har författarna inte 
gått in på djupet på teorierna i det teoretiska ramverket utan endast beskrivit 
teorierna ytligt. Den framtagna teorin har i vissa stunder varit svår att koppla till 
de specifika ämnena för studien så som inköpsprocessen eller en kundorderdriven 
tillverkning. Exempel på detta är de teorier om hur en process kan hanteras för 
ökad effektivitet som författarna tagit del av, dessa teorier är generella och inte 
specifika för studiens område.  

Litteraturstudien utfördes parallellt med fallstudien som fokuserade på inköps-
processen i ett kundorderdrivet företag. Insamlingen av data utfördes i form av 
intervjuer och observationer. En positiv aspekt av datainsamlingen är att 
processen varit lärorik och författarna har fått en inblick i det praktiska arbetet 
kring en inköpsprocess. Nackdelen har däremot varit att insamlingen av data varit 
för omfattande och författarna har fått lägga stor vikt på att sålla bort överflödig 
information som inte har hjälpt till att uppnå syftet. Innan andra mötet med 
fallföretaget hade författarna förberett ett frågeformulär (se Bilaga 1) och nu i 
efterhand inser författarna att frågorna var för omfattande. En tydligare röd tråd 
fattades i frågorna och författarna borde ha fokuserat på frågor som berörde 
studiens syfte. Om den röda tråden funnits i ett tidigare skede hade 
tidsplaneringen sett annorlunda ut och varit till författarnas fördel.  

Författarna har även haft svårigheter med att samla in enhetlig information från 
intervjuobjekten om samma process. Fallföretagets medarbetare utför processen 
olika och resultatet av intervjuerna har därför varierat. Det har på så sätt medfört 
svårigheter för författarna att sammanställa en generell processkarta som 
tillfredsställer alla medarbetare. För att förhindra medarbetarnas olika svar kunde 
en processkarta istället ha tagits fram i samråd med samtliga medarbetare på 
inköpsavdelningen. På så sätt kunde en diskussion ha förts mellan medarbetarna 
för att uppnå ett gemensamt resultat. Dock anser författarna att en generell 
processkarta har varit ett tillräckligt hjälpmedel för att kunna uppfylla studiens 
syfte om att identifiera generella utmaningar.  

För att komplettera resultatet från intervjuerna har författarna utfört observationer 
på fallföretaget. Författarna anser att observationerna var en lämplig metod för att 



Diskussion och slutsatser 

50 

 

få djupare förståelse för arbetsgången i inköpsprocessen. Nackdelen är att 
författarna enbart fokuserade observationerna på en medarbetare och författarna 
kan därför inte urskilja om alla medarbetare går till väga på samma sätt när de 
utför inköpsprocessens olika aktiviteter. Valet av att endast följa en medarbetare 
var förutbestämt av författarna då en generell processkarta skulle tas fram. 

6.3.2 Dataanalys 

Det framtagna teoretiska ramverket från litteraturstudien och den insamlade data 
från fallstudien analyserades kontinuerligt gentemot varandra utifrån så kallad 
mönsterpassning. Det positiva med denna metod var att teorierna ständigt 
uppdaterades efter relevans för studien. Teorierna är framtagna för att kunna 
uppnå studiens syfte, dock har teorierna kontinuerligt ändrats och uppdaterats i 
och med nytillkommen empiri vilket har lett till att en stor del av den framtagna 
data har förkastats. 

6.3.3 Reliabilitet och validitet 

All insamlad data, både från litteraturstudien och fallstudien har granskats utifrån 
dess reliabilitet och validitet. För att uppnå hög reliabilitet var avsikten att 
författarna skulle intervjua ett flertal olika medarbetare på olika avdelningar i hopp 
om att intervjuobjekten skulle styrka varandras information. Dock hade intervju-
objekten ofta olika svar på samma fråga och ny information skapades istället för 
att styrka föregående intervjuobjekt. Reliabiliteten blev därför inte så hög som 
författarna hade hoppats på.  

Frågorna vid intervjutillfällena var av omfattande karaktär och författarna fick sålla 
bort överflödig information som inte hjälpte till att uppfylla studiens syfte. Denna 
metod var tidskrävande och nu i efterhand har författarna insett att intervjuerna 
borde utförts annorlunda för att få en högre validitet.  Författarna borde 
exempelvis endast förberett frågor som berörde inköpsprocessen istället för att 
ställa frågor om hela verksamheten, både historiskt och nuläget. Det gjordes på 
grund av att författarna ville säkerställa att ingen viktig information skulle gå 
förlorad vilket istället resulterade i att validiteten inte blev så hög som författarna 
hoppats på. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 

Författarna ser tydliga samband mellan ett flertal identifierade utmaningar och 
konsekvenserna av dessa. De ser även att ett flertal av de identifierade 
utmaningarna grundar sig i otydliga ansvarsområden mellan företagets olika 
avdelningar, exempelvis inköpsavdelningen och marknadsavdelningen. Författarna 
anser att det är ett tydligt tecken på att fallföretaget saknar ett helhetsperspektiv. 
Fallföretaget är i stort behov av en nulägesbeskrivning som visar vad företaget 
fokuserar på i dagsläget och författarna ser den framtagna processkartan av 
verksamhetens inköpsprocess som en början på förbättringsarbetet.  
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Författarna anser att företaget bör analysera studiens framtagna processkarta på 
inköpsprocessen och diskutera om det finns bättre tillvägagångsätt för det 
dokumenterade arbetet. Utefter det kan verksamheten framställa ett regelverk för 
utförandet av arbetsuppgifter som ska följas i fortsättningen så att alla 
medarbetare utför processen lika. En bra metod för diskussion mellan 
medarbetarna är att utföra en så kallas workshop. Författarna rekommenderar 
medarbetarna att använda sig av denna metod för att granska identifierade 
problem djupgående, urskilja dess orsaker samt komma fram till varför det är ett 
problem. Om medarbetare från fallföretagets olika avdelningar skulle närvara på 
workshopen kan gemensamma utmaningar och mål identifieras som samtliga 
medarbetare därefter kan arbeta efter. Ett hjälpmedel vid identifiering av 
utmaningar är ett så kallat orsak-verkan diagram som skapar en visuell bild av 
problemet och dess grundorsaker. För att skapa ett sådant diagram formuleras en 
problembeskrivning som placeras tydligt för alla inblandade medarbetare i 
workshopen. Därefter diskuteras problemområdet medarbetarna emellan under ett 
tidsintervall på fem minuter, detta för att försäkra sig om att samtliga inblandade 
uppfattar problemet på samma sätt. Under ett tidsintervall på ytterligare fem 
minuter kan medarbetarna med hjälp av självhäftande lappar skriva ned vad de 
anser är grunden till problemet. Lapparna placeras därefter under 
problembeskrivningen för att visuellt kunna identifiera samband mellan orsaker 
och problemområde. Denna process bör upprepas tills oberoende orsaker 
identifieras. 

Författarna rekommenderar även teambuilding för att skapa en mer personlig och 
karriärmässig kontakt mellan företagets medarbetare. Författarna tror att genom 
teambuilding kan medarbetarna lära känna varandra och på så sätt skapa en 
trygghet som är nödvändig för att lyckas i framtida arbete.  

Eftersom en verksamhet ständigt måste utvecklas för att tillfredsställa marknaden 
kommer ständigt nya utmaningar uppstå och författarna anser därför att en 
uppdatering av verksamhetens processkarta bör utföras kontinuerligt.  

6.5 Vidare forskning 

Studien visar att med hjälp av en nulägesanalys i en verksamhet går det att 
identifiera utmaningar och med hjälp av teori forma tillvägagångsätt för hantering 
av utmaningarna för på så sätt uppnå en förbättring. En förbättringsprocess är 
uppbyggd i fyra steg, identifiera, lösa, genomföra och underhålla och dessa steg 
illustreras i Figur 16.  

 
Figur 16. Förbättringsprocessen (Sörqvist, 2012) 
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Genomförd studie involverar identifieringsprocessen samt lösningsförslag. Vidare 
forskning bör fokusera på att genomföra och underhålla framtagna lösnings-
förslag. Med kompletterande forskning kan företag med en kundorderdriven 
tillverkning följa studiens alla steg för i förbättringsprocessen.  

Vidare forskning kan utföras mer djupgående och en granskning av bland annat 
leverantörsrelationer, ledtider och kostnader kan då utföras för att få en djupare 
förståelse för identifierade utmaningar. En mer djupgående undersökning kring 
identifierade utmaningar kan ge förståelse för varför utmaningen uppstått och 
verksamheten kan få en klarare bild till varför utmaningen bör hanteras.
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Bilaga 

Bilaga 1; Intervjutillfälle 2 

1. ALLMÄNT OM FÖRETAGET: 
1.1. Hur ser företagets historia ut?  
1.2. Vem/när grundade företaget?  
1.3. Varför grundades företaget?  
1.4. Hur många anställda fanns på företaget från början? Och hur 

utvecklades detta?  
1.5. Vad hade företaget för Vision/Mission från början?  
1.6. Har dessa ändrats under årens gång? 
1.7.  Har företaget upplevt några större hinder på vägen (exempelvis brand, 

konjunkturer, maskinhaveri, stora kunder som dragit sig ur)?  
1.8. Hur har detta hanterats i så fall?  
 

2. NULÄGESBESKRIVNING: 
2.1. Hur många anställda finns på företaget idag?  
2.2. Hur många procent av dessa är ingenjörer?  
2.3. Hur många av dessa har högre utbildning?  
2.4. Hur ser arbetsfördelningen ut på de olika avdelningarna?  
2.5. Hur många anställda finns på respektive avdelning?  
2.6. Hur ser fördelningen mellan kvinnor och män ut?   
2.7. Har företaget tydliga uppdelade arbetsuppgifter?  
2.8. Har företaget tydliga arbetsbeskrivningar tillgängliga för varje process?  
2.9. Vad har företaget för vision/mission idag?  
2.10. Hur har företagets omsättning/vinst sett ut under de senaste åren?  
2.11. Vad har företaget för framtidsplaner?  
2.12. Har företaget planer på ytterligare expansion?  
2.13. Hur ser dessa planer ut? 

 
3. INKÖP I ALLMÄNHET: 
3.1. Har företaget någon inköpsstrategi?  
3.2. Varför/varför inte?  
3.3. Hur ser denna ut? Exempelvis försörjningsstrategier (multiple/single 

sourcing?), leverantörsnätverk 
(systemleverantörsstrategi/komponentleverantörsstrategi?), antal 
leverantörer, leverantörsavstånd, leverantörsrelationer etc.  
 

4. LEVERANTÖRER: 
4.1. Hur tänker företaget kring leverantörer?  
4.2. Har företaget några Back-up leverantörer? 
4.3. Hur ser företagets kontrakt ut med leverantörerna?  
4.4. Hur hanteras missnöje? 
4.5. Hur anser företaget att sina relationer med sina leverantörer är?  
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4.6. Hur viktigt är det för företaget med goda leverantörsrelationer jämfört 
med ett bra pris? 

4.7. Varför inte/varför är detta viktigt för er?  
4.8. Hur/hur ofta sköter företaget kontakten med sina leverantörer?   
4.9. Hur väljer företaget leverantörer? Vad finns för kriterier?  
4.10. Har företaget några nyckeltal som måste följas?  
4.11. Används i så fall nyckeltalen vid bestämmande av nya kontrakt?  
4.12. Hur sköter företaget utvärdering av leverantörer?  
4.13. Hur ser distributionen från leverantörer till företaget ut?  
4.14. Använder företaget sig av en tredje part? Vilka?  
4.15. Vem finansierar transporterna?  
4.16. Vad ingår i dessa transportkostnader?  
4.17. Finns en plan för transporter?  
4.18. Vem står för kostnader om skador uppstår under transport?  
4.19. När sker ägarbytet för godset? 
4.20. Har ni funderat på att minska er leverantörsbas? 
4.21. Finns det en anledning till varför företaget har så pass många?   
4.22. Vad har företaget för tankar kring standardisering av komponenter samt 

sammanslagning av tillverkning av olika komponenter hos leverantörer? 
4.23. Vilka ledtider har de olika komponenterna?  
4.24. Har ni god kännedom om dessa?  
4.25. Vad ingår i ledtiderna, hur stor del av dessa är 

orderbehandling/produktion/transport/väntetid?  
4.26. Vad händer om en komponent inte kommer till produktion i tid?  
4.27. Finns det ett säkerhetslager för att förhindra stopp i produktion? Har 

alla komponenter ett säkerhetslager?  
4.28. Hur väljs detta? 
4.29. Hur ser företagets leverantörskedjor ut, d.v.s. har företagets leverantörer 

underleverantörer? Har ni upplevt några problem/störningar på den 
fronten?  

4.30. Hur påverkar det relationen till era leverantörer?  
4.31. Hur påverkar det ledtiden?  

 
5. BESTÄLLNINGSSYSTEM: 
5. 1 Hur vet företagets inköpsavdelning när det är dags att beställa?  
5. 2 Finns något system för detta? (Beställningssystem: 

beställningspunktsystem? Täcktidsplanering? Kanban? 
Materialbehovsplanering?) 

5. 3 Hur mycket beställer företaget varje gång?  
5. 4 Hur avgörs detta?  
5. 5 Vilken skillnad finns mellan standardartiklar och artiklar med högre 

värde? 
5. 6 Har leverantörer olika kollistorlekar som företaget måste beställa efter?  
5. 7 Hur speglar eventuell kollistorlek inköpsprocessen?  
5. 8 Hur sker inventering?  
5. 9 Har företaget registrerad information angående lagersaldon?  


